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املقدمة

املنهج  منها  وخالف...  نقاش  حوهلا  ودار  احلديث،  النقد  مناهج  تعددت   
ربط  إىل  يدعو  منهج  التارخيي«؛ وهو  »املنهج  نشأ يف »حضن«  الذي  االجتامعي 
األدب باملجتمع، وتقاس جودة األديب فيه بمدى تصويره مهوم جمتمعه وطبقته 

تصويرًا صادقًا...
    وكان للامركسيني دور مهم يف تطور هذا املنهج؛ من خالل نظرهتم إىل املجتمع 
ويعد  سابقتها...  عىل  تعتمد  )فوقية(  عليا  وبنية  )حتتية(،  دنيا  بنية  بنيتني:  وفق 

األدب جزءا منها... فربطوا بني النتاج املادي والنتاج األديب بعالقة »طردية«.
يف  االجتامعي  للمنهج  األوىل  اإلرهاصات  أن  عىل  الباحثني  معظم  ويتفق      
دراسة األدب ونقده، بدأت منهجيًا منذ أن أصدرت »مدام دي ستايل« يف العام 
1800 كتابا حول »األدب يف عالقته باألنظمة االجتامعية«؛ تبنت فيه مبدأ مفاده 
أن األدب تعبري عن املجتمع. ويمكن عد التحليالت التي تضمنها كتاب الناقد 
1863، أحد  العام  الصادر يف  »تاريخ األدب وحتليله«  »هيبوليت تني« يف كتابه 

أشهر التطبيقات املمثلة للمنهج االجتامعي يف دراسة األدب وحتليله1.
    فصحيح أننا نجد يف الرتاث النقدي العريب القديم نقدًا للمجتمع وسلوكياته؛ 
األديب  االجتامع  علم  أن  بيد  للجاحظ2؛...  »البخالء«  كتاب  يف  احلال  هي  كام 

1ـ  صالح هويدي، النقد األديب احلديث، قضاياه ومناهجه، منشورات جامعة السابع من إبريل، ط1، 
1426، ص94

النقد األديب احلديث أسسه اجلاملية ومناهجه املعارصة، رؤية إسالمية، الط،  أبو الرضا،  2 ـ  سعد 
1425هـ، ص 73
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كـ»فن« حديث... مل تتحدد معامل نضجه قبل روبري اسكاربت ولوسيان غولدمان 
وتالمذته...

    وللمنهج االجتامعي اجتاهان »غالبان«... متوازيان ومتباعدان يف الوقت نفسه، 
تقييم  يف  والتحليالت  اإلحصائيات  عىل  يعتمد  الذي  »الكمي«  االجتاه  أوهلام: 
األدب، وثانيهام: املدرسة اجلدلية التي ابتعدت من »الكم« يف التقييم، واقرتبت 
من »الكيف«، و»قّدم« منظِّرها »لوكاش« مصطلح »رؤية العامل« التي هي نقطة 
تبناه  املذكور...  واملصطلح  االجتامعي...  والوعي  الداللية  البنية  بني  االتصال 

رائد البنيوية التكوينية غولدمان، وطبقه يف دراساته...
    وظهر يف النقد العريب بعض النقاد الذين دعوا إىل هذا املنهج، وحاول بعضهم 

تطبيقه يف دراساته، أو التنظري له...
    استنادا إىل ما سبق، هيدف هذا الكتاب إىل التعريف بعلم االجتامع األديب؛ 
تاريخ  إىل  التعرف  عن  فضال  باألدب،  االجتامع  علم  تدخل  »ثمرة«  بوصفه 
االجتاهات  أشهر  دراسة  مع  احلديثة،  األزمنة  إىل  وصوالً  وتطوره،  العلم  هذا 
يف الدراسات السوسيو-أدبية، ومتفرعات علم االجتامع األديب؛ كعلم اجتامع 

اإلبداع األديب، وعلم اجتامع اللسانيات وعلم اجتامع النرش األديب...
الكتاب، تفيد طالب اآلداب والنقاد  يتناوهلا هذا  التي  القضايا      والواقع أن 
توصيف  وتراعي  جهة،  من  شاملة  أهنا  سيام  وال  سواء؛  حد  عىل  والدارسني 

النظام اجلديد )L.M.D( يف اجلامعة اللبنانية من جهة أخرى...
    فصحيح أن هناك مراجع مجة تتناول قضايا علم االجتامع األديب، واستفاد من 
بعضها1 املؤلف... بيد أن تلك الدراسات ليست شاملة أو كافية لتلبية احلاجات 
بالترسع يف إطالق  اتسم  أن بعضها  العريب... فضال عن  الوطن  األكاديمية يف 

1 ـ ينظر: الئحة املصادر واملراجع يف هناية هذا الكتاب...
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صلب  إىل  الولوج  دون  من  االجتامع،  لعلم  التنظري  عىل  اقترص  أو  األحكام، 
»الفجوة«،  تلك  سد  الكتاب  هذا  حياول  ولذا،  احلديث...؛  االجتامعي  املنهج 

ويقدم للمكتبة العربية مرجعا »شامال« يمزج بني النظرية والتطبيق...
     وبناء عىل ما سبق، وزعت مواد هذا الكتاب عىل سبعة فصول، بعد املقدمة؛ 
واألدب«؛  واالجتامع  العلم  بني  العالقة  »جدلية  بعنوان:  األول؛  الفصل  ففي 
تركيز عىل أوجه تلك »العالقة«، وتعريف مصطلحات األدب والعلم... فضال 
عن إشكالية إخضاع األدب واإلبداع األديب ملنهجيات علم االجتامع، من دون 
إمهال مفهوم املنهج، واملناهج املستخدمة يف العلوم االجتامعية؛ كمنهج دراسة 
الدراسات  يف  العلمي  املنهج  وحدود  والتارخيي...  التجريبي،  واملنهج  احلالة، 

االجتامعية... وإشكالية املنهج يف الدراسات اإلنسانية واألدبية...
     ونظرا إىل العالقة الوطيدة بني األدب واملجتمع، كان ال بد من الكالم املفصل 
عىل تلك العالقة يف الفصل الثاين، بعنوان: »األدب واملجتمع«؛... وفيه حديث 
عن الظاهرة االجتامعية وخصائصها، والضمري االجتامعي، واإلنسان والبيئة... 
فضال عن حتليل النص من املنظور االجتامعي، والقراءة االجتامعية... واألدب 

بني املثالية والواقعية، واملذهب الواقعي...
األديب  االجتامع  علم  تاريخ  عن  شاملة  ملحة  الثالث  الفصل  ويتناول      
لينهارت،  وجاك  وغولدمان،  وباختني،  لوكاش،  أمثال:  من  ورواده؛  وتطوره 

واسكاربيت، وبيري زيام... فضال عن علم االجتامع األديب والرواية...
    و»للعرب واملقاربات السوسيو-أدبية«، نصيب يف الفصل الرابع الذي استهل 
ويوسف  حسني،  طه  من:  كل  يد«  »عىل  العذرية  للظاهرة  االجتامعية  بالقراءة 

اليوسف، والقط، وعيل البطل، وجالل العظم، ويمنى العيد...
املستويني:  العريب، عىل  العامل  التكوينية يف  للبنيوية  الفصل       كام يعرض هذا 

التنظريي والتطبيقي...
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كاملنهج  السوسيو-أدبية،  املناهج  أشهر  إىل  فيتطرق  اخلامس،  الفصل  أما        
لوكاش  عند  التكويني  البنيوي  واملنهج  اسكاربت(،  روبري  )مدرسة  التجريبي 
وجذوره  املنهج  هلذا  الرضورية  املفاهيم  عن  فضال  وتالمذته...  وغولدمان 

وخطواته...
    ونظرا إىل تشعب ميادين علم االجتامع األديب؛ حلظ الفصل السادس اجتاهات 
اجتامع  وعلم  األديب،  اإلبداع  اجتامع  كعلم  ومتفرعاته؛  ومدارسه،  العلم  هذا 
اجتامع  وعلم  الرواية...  اجتامع  وعلم  اللساين،  االجتامع  وعلم  األديب،  النص 
النرش األديب... يف حني، تناول الفصل السابع )األخري( بعنوان: »اقتصاديات 
واالستهالك،  التمويل،  مشكلة  القراءة«؛  وسوسيولوجيا  األديب  النرش 
اجتامعية،  كمؤسسة  واألدب  والنرش،  اإللكرتونية  الصحافة  واقتصاديات 
و»الفاعلون يف املؤسسة األدبية«، واألدب إنتاجا، واجلمهور القارئ، وحقوق 

املؤلفني، واإلبداع األديب والوسائط املتفاعلة...
األدبية  للدراسات  خصبا  ميدانا  يزال  ال  األديب،  االجتامع  علم  أن  واحلق      
واألكاديمية، يمكن اإلفادة من ميادينه يف سياق تقييم اآلداب، ونقدها، وقراءة 
النصوص...قراءة »كاشفة وواقعية وواعية«... فضال عن إجراء دراسات ميدانية 
التنمية  ركاب  يف  »السري  بغية  النرش...  وقضايا  القراءة  مستويات  عن  تكشف 

والتطور والتقدم...«.
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الف�صل الأول

جدلية العالقة بني العلم والجتماع والأدب

    يؤكد ريمون آرون أحد املشتغلني بعلم االجتامع يف فرنسا، أن علم االجتامع1 
به؛ هي  املشتغلني  بني  اتفاقا  النقاط  أكثر  نفسه، وأن  البحث عن  دائم  بأنه  يتميز 
صعوبة حتديده2... وعىل الرغم من وجود تباينات مجة يف حتديد هذا العلم؛ فإن 
ويتحدد  العلم،  هذا  خالله  من  يتحرك  عاما  هيكال  ولو  متثل  رئيسة،  نقاطا  ثمة 
الذي  العلم  هو  االجتامع  علم  أن  إىل  يشري  هيكل  وهو  األسايس؛  موضوعه  به 
يدرس الظواهر االجتامعية دراسة علمية، هبدف الكشف عن القوانني أو القواعد 
أو االحتامالت التي ختضع هلا هذه الظواهر يف ترددها أو اجتاهها أو اختفائها«3، 
أو علم دراسة اإلنسان واملجتمع دراسة علمية، تعتمد عىل املنهج العلمي، وما 

يقتضيه هذا املنهج من أسس وقواعد وأساليب يف البحث...4

1 ـ نشري هنا إىل أن السوسيولوجيا بام هي علم منظم، حديثة السن نسبيا؛ ال يتجاوز عمرها املئة عام 
إال قليال؛ وعىل الرغم من الكتابات املهمة البن خلدون يف ميدان علم االجتامع، فإن الفضل يف إظهار 
هذا الفرع من املعرفة علام حيويا منفصال، يعود اىل الفيلسوف الفرنيس أوغست كونت... ومن أوائل 

املهتمني هبذا العلم األملانيان جورج سيميل وماكس فيرب، والفرنيس اميل دوركايم...
2 ـ  ريمون آرون، املجتمع الصناعي، تر. فكتور باسيل، بريوت، دار عويدات، ط 1965، ص9

3 ـ  للمزيد، ينظر: عبد احلميد لطفي، علم االجتامع، بريوت، دار النهضة العربية، ط1، ص36
علم  أو  املجتمع،  علم  هو  أو  للمجتمع،  العلمية  املدرسة  أنه  االجتامع،  علم  تعريفات  من  ـ   4
العملية االجتامعية، أو الذي يدور حول العالقات االجتامعية، أو هو  الظواهر االجتامعية، أو علم 
دراسة اإلنسان وبيئته اإلنسانية يف “عالقتهام بعضهام ببعض”، أو أنه العلم الذي هيتم بدراسة احلياة 
االجتامعية لإلنسان، وعالقاهتا بعوامل أربعة؛ هي: احلضارة والبيئة والطبيعة والوراثة واجلامعة.... 

للمزيد عن هذه التعريفات، ينظر: عبد احلميد لطفي، علم االجتامع، ص30 - 35
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علم  تطورات  حصاد  يعد  التعريف،  يف  األسايس  البعد  هذا  أن  وجيل       
بأنه  حدده  الذي  خلدون1  ابن  العريب  العالمة  يد  عىل  ولد  أن  منذ  االجتامع، 
احلياة  جوانب  خمتلف  من  العمران  هذا  حيويه  وما  البرشي،  العمران  »علم 
اشتق  الذي  كونت«3  بـ»أوغست  مرورا  والعقلية«2،  املادية  االجتامعية 
هبام  ليشري  واليونانية،  الالتينية  من  مصطلحني  من   )Sociology( كلمة 
فألن  التعريفني...  اىل  إنسان  إضافة  للمجتمع”4...أما  العلمية  “الدراسة  اىل 
والباحثني  الكتاب  من  الكثري  جعل  باملجتمع،  العلم  ربط  عىل  االقتصار 

1ـ  ابن خلدون )-1332 1406 م(: صاحب كتاب املقدمة )مقدمة ابن خلدون(؛ أنشأ علم العمران، 
وعّد مؤسس علم االجتامع، ورأى أن العصبية هي رابطة اجتامعية، ودرس من خالهلا انتقال السلطة 
اىل  البداوة  من  وانتقاهلا  األمم  تطور  ووصف  واالجتامع،  التاريخ  فلسفة  قواعد  وعالج  وأطوارها، 

احلضارة، وبحث يف جممل القضايا االجتامعية...
املعارف،  دار  القاهرة،  االجتامعية،  للنظرية  تكاملية  االجتامعي-دراسة  التفكري  اخلشاب،  أمحد  ـ   2

1970، ص298
3 ـ اوغست كونت : )1789 - 1857(: اول من أعطى علم االجتامع طابع العلم الوضعي )منهجية 
حمددة(، اطلق عىل العلم اجلديد اسم » الفيزياء االجتامعية » ليؤكد ان احلياة االجتامعية حمكومة بقوانني 
مثل احلياة الطبيعية. قسم العلم اجلديد اىل فرعني: فرع ترشيح املكونات، وفرع رشح الوظائف، استخدم 
تعبري »علم االجتامع«  أول مرة العام 1839، وأعطاه التعريف اآليت: » هو الدراسة الوضعية ملجموع 

القوانني االساسية اخلاصة بالظواهر االجتامعية« ... إنه »مؤسس علم االجتامع » االورويب« ...
4 ـ  العلم: يعني نمطا من الدراسات املوضوعية التي ال تتأثر بذاتية الباحث، وال تتغري نتائجها مع 
تغري الباحثني الذين dتناولون املوضوع نفسه. والعلمية تكون تامة يف العلوم البحتة ) الرياضيات – 
الفيزياء..( لكنها نسبية ومتفاوتة يف العلوم االنسانية؛ ألن ذاتية الباحث وثقافته وميوله تؤثر يف تناوله 

للموضوع .
    يدرس علم االجتامع الظواهر والوقائع دراسة علمية هبدف تفسريها واكتشاف القوانني املتحكمة 
هبا؛ فالوقائع هي جمموعة االحداث الفردية واجلامعية، العفوية الالنظامية، أو املؤسسية النظامية التي 
الذي يمكن  او احلدث  اليشء  الظاهرة؛ فهي  أما  احلياة االجتامعية.  معينا من مظاهر  تعكس مظهرا 

مالحظته، ويمثل تفردا أو تغريا عن غريه،  ويتكرر، وهلا وجود موضوعي...
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يكتبون يف موضوعات وقضايا أخرى كثرية، أضاعت وقتهم...1
    وقد يرى بعض املنتقدين أن التعريف السابق لعلم االجتامع، وحتديده بدراسة 
اإلنسانية،  العلوم  فروع  أخرى من  فروع  مع  يتداخل  واملجتمع، جيعله  اإلنسان 
العلوم  يميز علم االجتامع من غريه من  الذي  ما  اآليت:  السؤال  ُيطرح  وبالتايل، 

اإلنسانية؟
علم  عالقة  بدراسة  اعتنت  التي  املختلفة  املحاوالت  خالل  من  أنه  الواقع       
االجتامع بغريه من العلوم، يتبني أنه إذا كان كل علم من العلوم اإلنسانية يدرس 
جانبا أو أكثر من جوانب اإلنسان أو املجتمع؛ فإن علم االجتامع يدرس املجتمع 
ككل؛ يف ثباته وتغريه، ويدرك اإلنسان من خالل عالقته باملجتمع؛ أي أنه أكثر 

شموال من أي علم من العلوم اإلنسانية...2
    ويطلق هذا العلم اصطالحا عىل كل بحث موضوعه دراسة طائفة معينة من 
الظواهر... لتبيان حقيقتها، وكمية عنارصها، وكيفية تطورها، ونوعية وظائفها، 
كشف  وأخريا  بغريها،  وتربطها  ببعض،  بعضها  تربطها  التي  عالقاهتا  وطريقة 

القوانني اخلاصة هبا يف خمتلف النواحي...3
    فالطريقة العلمية مؤيدة باألدلة والرباهني، وهي تقوم عىل رفض التسليم بأي 
لدى  املتيرسة  واإلمكانيات  بالوسائل  اختبار  موضع  يكن  مل  ما  األمور  من  أمر 
التي  والنتائج  احلقائق  استخدام  إمكانية  هو  مجيعا  العلوم  فهدف  اإلنسان... 
وأقل حرمانا؛  أكثر يرسا،  لتجعل حياته  اإلنسان،  تنظيم حياة  إليها يف  توصلت 

1 ـ عبد الباسط عبد املعطي، اجتاهات نظرية يف علم االجتامع، الكويت، جملة عامل املعرفة، العدد 44، 
أغسطس 1981، ص14

2 ـ م ن، ص16
3ـ   حسن احلاج حسن، علم االجتامع األديب، بريوت، الدار اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، ط1، 

1983، ص19
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مشرتكة،  خصائص  يف  مجيعها  العلوم  تشرتك  ولذا،  اإلنسان...  هي  إًذا،  فالغاية 
أكثرها أمهية:

حتتمل  ال  بحيث  فرضياته؛  صياغة  يف  الباحث  أو  العامل  هبا  يلتزم  التي  -الدقة 
التأويل أو التخمني.

-استخدام الطريقة الوضعية يف املشاهدة واملالحظة العلمية يف مجع البيانات...1
-تقييم نتائج املشاهدات وتفسريها.

إليها  توصل  التي  املعلومات  يف  الشك  ثم  واالختبار،  الفروض  عىل  -املداومة 
اليقني؛ وهكذا،  النتائج، متحريا احلقيقة حتى يصل إىل  العامل، وكذلك األمر يف 

يكون الشك طريق الباحث إىل اليقني.
النتائج يف تعبريات موحدة، يف ضوء نظريات أو قوانني، ولكن تكون  -صياغة 

غري ثابتة؛ أي أهنا معرضة للتعديل يف ضوء ما تسفر عنه البحوث الالحقة...
    فالنظريات يتولد منها فروض ونظريات أخرى؛ وال شك يف أن لذلك تراكام 

جلميع أنواع املعرفة املنظمة...
ميادين  يف  البحث  أراد  إذا  العلمي،  االجتاه  ذي  الباحث  عىل  األمر  ويقتيض      
املعرفة املنظمة، أن يتبع الطريقة العلمية التي تنظر إىل احلقائق كام هي، ال كام جيب 
أن تكون؛ وال ريب يف أن هلذا االجتاه الواقعي أمهية كبرية يف ميدان البحث العلمي 
االجتامعي بصورة خاصة. وبدهي أن يتطلب ذلك من الباحث االجتامعي حذرا 
ويقظة كبريين، كام يتطلب منه جمهودا أكثر مما هو مطلوب من الباحث يف ميادين 

العلوم األخرى.
    وبعد... فإذا كان تعريف العلم عموما أنه هيكل املعرفة املنظمة واملحققة الذي 

يدعمه االستقصاء العلمي، فال شك يف أن االجتامع احلديث »علم«.

1 ـ  حسن احلاج حسن، علم االجتامع األديب، بريوت، الدار اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، ط 
1، ص 22.
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     والواقع أن علم االجتامع ليس الوحيد الذي يوجه املشتغلني به نحو اإلنسان؛ 
إذ يالحظ أن هنالك علوما أخرى... كعلم النفس... واألدب الذي يصدر من 

طريق الكلمة كل هذه العلوم...
مجاعة،  يف  أعضاء  بوصفهم  األفراد  نشاط  بدراسة  هتتم  االجتامعية  فالعلوم      
ومجيعها تشرتك يف هذا التعريف؛ ولكنها ختتلف يف زاوية اهتاممها، ووجهة نظر 
بوصفه عضوا يف  الفرد  اىل  ُينظر  مثال،  السياسة  علم  ففي  منها؛  الباحث يف كل 
الدولة... أما يف علم االجتامع، فهناك اهتامم بالعالقات االجتامعية... ومع هذا، 
يمكن تعريف علم االجتامع أنه العلم الذي يدرس اإلنسان يف عالقاته االجتامعية 
كافة... وهل األدب إال صورة واضحة شاملة عن احلياة اإلنسانية؟ أما األديب، 
أو باألحرى دارس األدب، فإنه هيتم بكل ما ذكرنا من علوم انسانية اجتامعية؛ 
ألن األدب صورة عن احلياة االنسانية؛ واحلياة هذه تتفاعل وتتأثر بعدة عوامل 
من عنارص خمتلفة؛ فاألدب فكر وعاطفة، ونزعات وميول، وخواطر وأحاسيس، 
مراحلها  كل  يف  اإلنسانية  للحياة  جتسيد  واألدب  وعني،  وضوء  وقلب،  ودم 
أخيه  اىل  جيتمع  الذي  االجتامعي  الكائن  ذلك  إال  اإلنسان  وهل  ومضامينها... 

اإلنسان، ويتعاون معه فكرا وقلبا لبناء حياة اجتامعية إنسانية فاضلة؟!
عن  اإلنسان  معارف  جمموعة  بوصفه  للعلم  التقليدي  التعريف  أخذنا  فإذا      
واألدلة  العملية  بالرباهني  ومثبتًا  منظاًم  ومجعًا  والتفكري،  واملجتمع  الطبيعة 
نجده،  فإننا  العامل،  هذا  من  حمددة  ميادين  تدرس  التي  املادية  األبحاث  ملختلف 
أشكال  من  شكاًل  يعد  الذي  الفن  تصنيف  من  ما  حد  إىل  قريبًا  التعريف،  هبذا 
ومن  املحيط،  العامل  من  مادته  يستمد  اإلنسان،  وعي  يف  املادي  الواقع  انعكاس 
التي تعصف يف املجتمع والطبيعة، ويعكسها عرب أساليب  الظواهر واألحداث 
وقنوات خمتلفة. هنا، إًذا، يلتقي العلم بالفن من ناحية صريورهتام التي يستمداهنا 
من منبعني مشرتكني؛ مها: الطبيعة واملجتمع؛ فللعلم فروعه املتعددة وكذا الفن، 
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الرغم  عىل  البرشي،  النشاط  وظائِف  َد  وتعدُّ تتالءم  وظيفة  يؤدي  منهام  وكل 
الظاهرة عىل شكل  العلم  الظواهر؛ ففي حني يربز  تباينهام يف طريقة عكس  من 
مفاهيم وقوانني حمددة، جيسدها الفن بشكل حيس ملموس، كنموذج فني تتجىل 

فيه ميزات فردية خالصة. 

• ما األدب؟ 	

    تباينت اآلراء يف تعريف األدب، وذلك أمر طبيعي؛ ألن األدب ال يمكن أن 
حيد، أو تقيده قيود؛ إنه انطالق حر غري متناٍه؛ ولذا، يستحيل أن حتدد له تعريفات 

متناهية...
    فاألدب لغة، يف لسان العرب البن منظور، وتاج العروس للزبيدي هو “الذي 
يتأدب به األديب من الناس، سّمي أدبا؛ ألنه يؤدب الناس إىل املحامد واملكارم، 
أدبا:  أدبته  املنري:  املصباح  ويف  املقابح؛ وأصل األدب الدعاء...  وينهاهم عن 
أما  مبالغة وتكثري..  تأديبا؛  وأدبته  األخالق  وحماسن  النفس،  رياضة  علمته 

القاموس املحيط؛ فيؤكد أن األدب يعني الظرف وحسن التناول.
    مل يتطرق العرص اجلاهيل إىل هذه اللفظة )األدب(؛ بل نجد آنذاك اسم الفاعل 
منها  “آدب”؛ أي الداعي إىل الطعام، أو صانع املأدبة؛ كقول طرفة بن العبد)من 

الرمل(:
نحن يف املشئاة ندعو اجلفىل    ال ترى )اآلدب( فينا ينتقر

    ويف صدر اإلسالم، أخذت هذه الكلمة معنى ذهنيا بدال من معناها احليس؛ 
وهو املعنى التهذيبي اخللقي، قال الرسول )ص(: “أدبني ريب فأحسن تأديبي”؛ 

أي علمني رياضة النفس وحماسن األخالق الظاهرة والباطنة...
    ووردت بمعنى التدريب والتعليم: “أدبوا أوالدكم عىل ثالث خصال: حب 
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نبيكم، وحب بيته، وقراءة القرآن؛ فإن محلة القرآن يف ظل اهلل يوم ال ظل إال ظله 
“ألن يؤدب الرجل ولده خري له من أن يتصدق بصاع”؛  مع أنبيائه وأصفيائه”. 
لفظة )أدب(  املعنى... كام وردت  الكثري من األحاديث حول هذا  أيضا  وهناك 

بمعنى حسن األخالق، وفعل املكارم...
     ويف العرص األموي، عندما انترشت الفتوحات وكثرت العائدات االقتصادية 
للدولة األموية، وانترشت الثقافة، وانشغل الناس بطلب العلم، حينذاك، راح 
ووضعوا رشوطا  اخللفاء يتخذون ألبنائهم املعلمني الذين عرفوا بـ“املؤدبني”، 
الختيارهم... وهكذا، اكتسبت اللفظة مدلوال جديدا؛ وهو التعليم أو التثقيف 
باألخالق  ويتعهدهم  الناشئة،  برتبية  يعنى  آنذاك،  املؤدب  وكان  والتهذيب؛ 
عن  فضال  وتقاليدهم،  العرب  عادات  حيرتموا  كي  املستقيم،  والسلوك  احلسنى 
وسري  السلف،  وأقاصيص  واألخبار،  واألنساب  والكتابة،  القراءة  تعليمهم 

أبطاهلم...
    ويف العرص العبايس، أخذت اللفظة تعني املعنيني معا: التهذيبي والتعليمي، مع 
الثالث اهلجريني،  القرن  اللفظ احليس... ويف أواخر القرن الثاين وبداية  استبعاد 
أخذت لفظة األدب تعريفها الطبيعي؛ نظرا إىل ما طرأ عىل احلياة من تطور ونمو 
أبو متام)  نعرفه حاليا؛ فهذا  الذي  باألدب  اتصاال وثيقا  وتغري؛ فأصبحت تتصل 
131هـ-845م( يفرد بابا كامال يف ديوان احلامسة سامه “باب األدب” جيمع فيه 
خمتارات من طرائف الشعر، أما عن املعنى التهذيبي والتعليمي، فقد أورده البخاري 
)ت 256 - 870( يف كتاب األدب يف مؤلفه املشهور “اجلامع الصحيح”؛ وكذلك 
بالنسبة إىل كتاب األدب الذي صنفه ابن املعتز ) ت 296/ 908( و“البيان والتبيني” 
للجاحظ، و“الكامل يف اللغة واألدب” للمربد، و“عيون األخبار” البن قتيبة، 
الكبري  للحرصي، و“األدب  اآلداب”  ربه، و“زهر  عبد  البن  الفريد”  و“العقد 

واألدب الصغري” البن املقفع ...
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    وهكذا، اتسع مفهوم التأديب مع اتساع نطاق املعرفة يف العرص العبايس، فأصبح 
األدب ذا شعبتني: أدب النفس وأدب الدرس...

    واتسع مفهوم األدب لدى ابن خلدون واخوان الصفا، وجاء تعريف ابن 
خلدون لألدب تعريفا مقنننا: “واملقصود به عند أهل البيان ثمرته، وهي اإلجادة 
لفظة  أن  إىل  يشري  ما  ومناحيهم”؛  العرب  أساليب  عىل  واملنثور  املنظوم  فني  يف 

“أدب” تعني هنا مجيع املعارف الدينية وغري الدينية...
 )literature( وأخذت الكلمة تدل عىل معنيني؛ أحدمها عام يقابل معنى كلمة    
يف اإلنجليزية، و) literature( يف الفرنسية... التي تطلق عىل كل يش قيد 
الطبع، أو كل ما يكتب باللغة؛ مهام كان أسلوبه، ومهام يكن موضوعه... وهكذا، 

راحت تعني  منذ منتصف القرن التاسع عرش، كل ما ينتجه العقل والشعور...

-املعنى االصطالحي

     عرف الدكتور شوقي ضيف األدب  عىل النحو اآليت: هو “الكالم اإلنشائي 
البليغ الذي يقصد به التأثري يف عواطف القراء واملستمعني، سواء أكان شعرًا أم 
نثرًا”؛ يف حني يعرفه الدكتور حممد حسن عبد اهلل بالقول: “إنه التعبري عن جتربة 
إنسانية بلغة تصويرية، هدفها التأثري، ويف شكل فني مجايل قادر عىل توصيل تلك 

التجربة”.
    ومن الناحية االصطالحية أيضا، فإن األدب يدل عىل فن من الفنون، وسيلته 
اللغة، بل هناك َمْن عده مؤسسة اجتامعية، أداهتا اللغة... أو صياغة فنية لتجربة 

برشية، أو فن التعبري اجلميل...
األدب  أن  أوهلام  بنتيجتني؛  اخلروج  بد من  التعريفات، ال  فمن خالل هذه       
يغدو  وهكذا،  مجيل...  تعبري  أنه  وثانيهام  إنسانيني،  وواقع  حقيقة  عن  تعبري 
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األدب كالما مثقفا مهذبا ممتعا...

    فاألدب يف البدء واخلتام يظل لغة إبداعية تتوسل بتقنيات وآليات للتعبري عن 
فكرة ما؛ بمعنى أن سؤال الغائية يظل حارضا يف مجيع مستويات هذه اللغة، سواء 
أو ما هو جمتمعي عام؛ فام من أدب  من طريق االنفتاح عىل ما هو ذايت رصف، 
وتكويناته  لفعالياته  املحركة  والغايات  اخللفيات  من  جمموعة  وراءه  وترقد  إال 
جمموع  عىل  نسبية،  وجهة  من  “األدب”،  إطالق  جدا  املمكن  من  إنه  املفرتضة. 
كتابة  توصيف  فإن   وبالطبع؛  له”،  أدبا  ما  وزمن  جمتمع  يتخذها  التي  الكتابات 
ما أدبا، ونزع هذه الصفة عن أخرى، تتحكم فيه بالرضورة أبعاد احلكم اجلاميل 
الذي يسطر بإتقان تام داخل النسق اإلبداعي املحيل؛ علام أن قواعد التوصيف 
التي  بالتغريات  اتصاال  والتغري،  التحول  إىل  بدورها  تتعرض  هذه،  والتصنيف 

يعرفها النسق العام.
     لكن هذا ال يعني أن األدب يتوقف عىل املكتوب فقط؛ فهناك األدب الشفهي 
والشعبي املتواتر عرب األجيال، ما يعني أن “االنكتاب” ليس رشطا هنائيا ووحيدا 
اجلاميل  االجتاه  هو  لألدب  الوجودي  الرشط  فإن  وباملقابل،  األدب.  لتوصيف 
اجلاملية  من  معينة  درجات  عىل  حائزا  املنطوق  أو  املكتوب  يكن  مل  فام  والفني؛ 
والفنية اإلبداعية، ما أمكن وضعه أو جتنيسه أدبيا... آية ذلك، أن األدب نشاط 
نفسه  الوقت  يف  ويعكس  املجتمع،  وثقافية  االجتامعية  الفعالية  عن  يعرب  إنساين 
املجتمع، وفقا ألساسيات درس  تعتمل يف رحاب هذا  التي  الديناميات  خمتلف 
والنحو  باللغة  املتصلة  األدب  علوم  تستهدف  ال  التي  األدب   سوسيولوجيا 
والقصة  كالشعر  وأجناسه؛  فنونه  نحو  تتوجه  ما  بقدر  والبالغة...  والرصف 
“السوسيوسياسية”  الرشوط  إىل  الوصول  بغرض  الرواية...  و  واملقالة  واملقامة 

إلنتاج األدب...
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• األدب وليد املجتمع 	
 

يكون  ال  فاألدب  وبالقوة؛  بالفعل،  قائمة  واملجتمع  األدب  بني  العالقة     
يف  هو  األديب،  للعمل  املنتج  فاألديب  حمددة،  اجتامعية  رشوط  ظل  يف  إال  أدبا 
هلذا  املفرتض  واملتلقي  معني،  جمتمع  من  قادم  اجتامعي  فاعل  واخلتام  البدء 
الذي  العام  والنسق  آخر،  اجتامعي  فاعل  هو  االجتامعي   / األديب  املنتوج 
األخرى؛ الفرعية  وأنساقه  بفعالياته  املجتمع  هو  يظل  العملية  هذه   حيتضن 
فعىل مستوى حقل االشتغال، يتأكد واقعيا أن حقل علم االجتامع األديب1 يتعلق 
حيث  من  مرشوط  فاألدب  املجتمع؛  صعيد  عىل  واملتلقي  واألدب  باألديب 
إنتاجه و تداوله بوجود املجتمع، وإال ما أمكن عده أدبا. أما عىل مستوى آليات 
وبلورة  األدب،  إنتاج  يف  بالغا  دورا  يؤدي  االجتامعي  فإن  ومولداته،  االشتغال 
الرؤى واملسارات املؤطرة له، فإذا كان أنصار التحليل النفيس يذهبون إىل الربط 
الدرس  السيكولوجية، فإن  العنارص  العملية اإلبداعية األدبية وبني  الصارم بني 
النفسية  العنارص  من  عدد  بني  والتشابك  التداخل  عىل  يلح  السوسيولوجي 
إمجاهلا  يمكن  عنارص  وهي  األدب؛  صناعة  يف  والثقافية  والسياسية  واالجتامعية 
يف سؤال »املجتمع«؛ فعملية اإلنتاج األديب واإليديولوجي ال تنفصل باملرة عن 

1 ـ  يشري جاك لينهارت يف مقاله علم اجتامع األدب la sociologie de la littérature، إىل أن 
هذا احلقل ال يزال غامض املعامل، نسبة إىل حقول أخرى كعلم االجتامع؛ ألنه ال يزال موضع جتاذب بني 
خمتلف االجتاهات الفكرية؛ وأمهها اجتاهان، أحدمها يعد هذا احلقل جزًءا ال يتجزأ من علم االجتامع؛ 
فيسميه »علم اجتامع األدب«، فيتناول »كل ما يف األدب غري النص«، مثل التوزيع والشيوع واملؤسسة 
 la »األدبية واملجموعات املهنية من ُكتَّاب ومدرسني ونقاد. وثانيهام يفهمه عىل أنه »علم االجتامع األديب
مستويات  بمختلف  النقد  فيه  فيدرج  واألدبية،  اللسانية  بالعلوم  ويربطه   ،sociologie littéraire
تناوله للنص، وكل ما يتصل بـ“الظواهر االجتامعية املتعلقة بالبنى الذهنية، وباألشكال املعرفية” )كام 

فعل غولدمان وميشيل فوكو وألتوسري وماشرييه، كل عىل طريقته(...
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العملية االجتامعية العامة«...
    فاألدب ليس نتاجا خالصا ملا هو نفيس كام يلح عىل ذلك أنصار التحليل النفيس 
الذين يذهبون إىل حد الربط بني بعض األمراض النفسية والنزوع نحو الكتابة، بل 
هو حمصلة هنائية لتداخل عوامل جمتمعية حيرض فيها النفيس واجلمعي والتارخيي؛ 

بمعنى أن األدب مالزم لألدب يف رشوط اإلنتاج وتفاصيله أيضا.
     فاألدب ال يمكن أن ينفصل عن سياقه املجتمعي، فكل نص أديب ليس سوى 
املوضوعية  املسافات  الرغم من كل  فعىل  واقع ومتخيل...  اجتامعية، عرب  جتربة 
التي يشرتطها بعض األدباء ملامرسة األدب، فإن املجتمع يلقي بظالله عىل سريورة 
العملية اإلبداعية، بل يوجه مساراهتا املمكنة يف كثري من األحيان، فال أدب من 
دون جمتمع، وال جمتمع من دون أدب، فلكل جمتمع أدبه، ولكل أدب جمتمعه الذي 

ينكشف من خالل نصوصه ورواياته الشفاهية...

• عالقة العلم بالفن يف ضوء التاريخ1 	

    تارخييًا، كانت عالقة العلم بالفن تبدو كأهنا عالقة بني األدب والعلم؛ كون 
يف  وأغناها  االجتامعي،  بالواقع  تأثرًا  وأرسعها  شيوعًا،  الفنون  أكثر  األدب 
توصيل  أجل  من  الناس  أحاسيس  تشحن  التي  التعبريية  مواده  بتعدد  يتعلق  ما 
العملية،  الناس  أيضًا، خيدم حاجات  الزاوية  رسالته اإلنسانية. والعلم من هذه 
ويمدهم بمعرفة القوانني املوضوعية، ويزيد من تفاعلهم مع الطبيعة واالستفادة 
من مكنوناهتا.. إذًا، هدف الفن والعلم هبذه الصيغة واحد، وهو تطوير مدارك 
اإلنسان، ورفع مستواه الثقايف واالجتامعي، وبالتايل تغيري العامل، عىل الرغم من 

1ـ   طالب عبد األمري،   جذرية العالقة بني العلم والفن تعززها ثورة املعلومات، ص2 
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خيايل،  انفعايل  حيس  إدراك  عن  األدب  فنية  تعرب  حني  ففي  املوقعني؛  اختالف 
يفصح العلم عن إدراك عقيل ملموس. 

    إن تسليط الضوء عىل هذه العالقة من هذا اجلانب تعيدنا إىل العصور التارخيية 
العرص  بداية  سيام  وال  البرشية،  عرفته  علم  كأقدم  الفلسفة  فيها  ظهرت  التي 
اإلغريقي، حيث السؤال التارخيي الكبري الذي جلبته الفلسفة: هل يمكن معرفة 
املعرفة،  جوهر  فهم  يف  يتجىل  بالعلم  الفن  عالقة  حول  اجلدل  وكان  العامل؟... 
يف  بالفن  املعرفة  تربط  التي  األوارص  قوة  ومقدار  بالعلم،  وارتباطها  وطبيعتها 

الوقت نفسه. 
قبالة ضفتني؛ ففي حني  ترسو  العالقة  إزاء هذه  التارخيية       وكانت اخلالفات 
شقت اجتاهات تقليدية طريقها بنفي وجود أية عالقة بني الفن واملعرفة، وحددت 
املعرفة  عملية  فهم  يف  التعمق  سياق  يف  برزت  فحسب،  بالعلم  املعرفة  ارتباط 
منطقية  وكنتيجة  التيارين،  هذين  وبني  العالقة.  هذه  قوة  تأكيد  حتاول  مدارس 
للعملية اجلدلية عندما يربز الرصاع بني فكرين خمتلفني حول قضية ما، برز التيار 
الثالث الذي أخذ يراوح يف مكانه، وهو يعلن تشكيكه بعالقة الفن باملعرفة تارة، 
هذه  يف  وبعدها  اقرتاهبا  أخذ  حتى  أخرى،  تارة  استيعاهبا  من  االقرتاب  ويبدي 

العالقة أشكاالً شتى.
النزعات  أن  إىل  لتوصلنا  الظاهرة،  تاريخ هذه  استقرائي  تتبعنا يف بحث      ولو 
تقر  التي  هي  املثايل،  امليتافيزيقي،  الفكر  أصول  من  انحدرت  التي  واالجتاهات 
عىل  تتوكأ  توجهات  ثمة  أن  من  الرغم  عىل  التقائهام،  وعدم  والفن  العلم  بثنائية 
سند التحليل املثايل للظواهر، حاولت استيعاب هذه العالقة ولكن بفهم مثايل. 
ولعل الفيلسوف اإلغريقي )سقراط( هو أول من توصل إىل وحدة الفن والعلم، 
للصفات  املنطقي  التجريد  خالل  من  رأى،  حيث  امليتافيزيقي،  بفهمه  ولكن 
املشرتكة لألشياء، أن املفهوم هو جوهر املعرفة. وهذا االستنتاج قاده إىل املفاهيم 
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صعيد  عىل  نشاطه  خاص،  وبشكل  العقالين،  ونشاطه  اإلنسان  بحياة  املتعلقة 
معرفة الذات.     

التي  نفسك«  »اعرف  الشهرية  بعبارته  جاء  االكتشاف،  هذا  أساس  وعىل      
هذا  إىل  استنادًا  صاغها  التي  وفكرته  اجلامل،  ملفهوم  املثالية  معرفته  من  انطلقت 
الفهم: »إن كل ما هو معقول مجيل«. فاإلحساس باجلامل، حسب رأي سقراط، 
ال يمكن تلمسه إال بالعقل، ومعرفة اجلامل هي معرفة احلياة، وسقراط ينظر إىل 
بالرضورة  فللفن  »معقوالً«،  هدفًا  للحياة  أن  وبام  باحلياة،  معرفته  بمقدار  الفن 
وظيفة معقولة وهدف معني، الفن بجامله، مل يكن يف يوم ما هترجيًا هبلوانيًا؛ ولذا، 
ال جيد سقراط يف الرقص، عىل سبيل املثال، فنًا إال من خالل كونه أداًء مجياًل هادفًا 
إىل تنمية اجلسد. والفن من هذه الزاوية يعادل املعرفة يف سياق سعيها نحو بلوغ 

هدفها وأداء رسالتها يف احلياة. 
     ثم جييء أفالطون ليقلب بمفهومه املميز للجامل فهم سقراط له؛ ليشري إىل أن 
اجلامل ليس يف الفن، بل هو يف احلياة ذاهتا. كام أنه يرى يف عالقة الفن باملعرفة ثنائية 
وترابطًا يف آن واحد. إن اجلامل حسب قول أفالطون، يوجد موضوعيًا وبشكل 
مستقل يف وعينا، وعىل هذا األساس؛ فإن اجلامل احلقيقي ال يكمن يف العامل املادي، 
بل يف األفكار الغيبية. إن هذه النظرة لعالقة الفن بالعلم جتد جذورها يف النظرة 
املثالية نحو العلم، ويف أساليب البحث ودراسة الظواهر الطبيعية والتارخيية التي 

تنكر دور عملية الرصاع واحلركة وأسبقية املادة عىل الوعي، وما إىل ذلك. 
الذي  الطريق  حول  بتفسريها  لتديل  الديالكتيكية  املادية  جاءت  جانبها،  من      
اخلاصة  قوانينها  باكتشافها  الخ،  والتقدم،  النمو  نحو  البرشية  ملسري  مناسبًا  تراه 
املتعلقة بتطور العامل املادي. فقد ربطت املادية الديالكتيكية والتارخيية بني »أهم« 
ظاهرتني يف سياق املعرفة ومها العلم والفلسفة، مؤكدة أن تطور العلوم الطبيعية 
من شأنه توثيق عالقتها وتأثرياهتا املتبادلة يف الفلسفة. وقد تبنى الفكر املاركيس 
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هذه العالقة لشموله قوانني الرصاع واحلركة والتطور.. واستخدمت أسس هذا 
الفكر كأدوات ملعرفة ظواهر العامل املادي، ولفهم جممل النشاط اإلنساين يف سياق 

العملية التارخيية. 
لعلم  نظرهتا  من  متخذة  والفن،  العلم  بني  العالقة  جدلية  املاركسية  وأكدت      

اجلامل منطلقًا لتحليالت هذه العالقة...
الفن  العلم والفن، من جهة، وعالقة       إن اهتامم علم اجلامل املاركيس بعالقة 
بالواقع من جهة أخرى، جعل هذا العلم يرى يف هذا الرتابط استجابة لالستقاللية 
النسبية للنشاط الفكري يف إنجاز عملية اخللق الفني، عىل الرغم من تأكيد هذه 
النظرية أن الدور الرئيس يف تشكيل الطابع التارخيي للفن، يعود إىل القاعدة املادية 
االقتصادية، وأن الفن والعلم يشكالن جزءًا من البناء الفوقي الذي خيدم القاعدة. 
    إن هذه االستقاللية نجدها عند كارل ماركس عندما يتحدث عن وجود مراحل 
معينة يف تطور العلوم والفنون، ال ختضع للتطور االقتصادي واالجتامعي العام، 
ازدهر يف عصور  قد  الفن  أن  ماركس  املادية. وقد الحظ  أسسه  تتطابق مع  وال 
كانت  إنتاجها  وأساليب  العام،  املادي  التطور  من  درجة  إىل  وصلت  قد  تكن  مل 
الروس  املؤلفني  بدائية. والفن اإلغريقي وروائع شكسبري املرسحية، وموسيقى 
تدل  نامذج حية  النهضة وغريها،  فناين  التاسع عرش، ورسوم  القرن  الساحرة يف 
عىل عدم وجود حتمية يف ارتباط الفنون بتطور القاعدة املادية القتصاد املجتمع.. 
     هكذا نجد أن ثمة أسسًا لرتابط العلم والفن، حتى قبل أن هتب عواصف ثورة 
التفاعل وااللتقاء وفق  الثورة أسهمت يف حتديد أطر هذا  املعلومات، لكن هذه 
مفاهيم أكثر عرصنة ومتاشيًا مع املتطلبات املستجدة. فكل يشء اآلن ينظر إليه من 

خالل عدسة املعلوماتية وثورة تقنية املعلومات. 
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إشكالية إخضاع األدب واإلبداع األديب ملنهجيات علم االجتامع

     يبدو أن قضية إخضاع األدب واإلبداع األديب ملنهجيات علم االجتامع... تثري 
إشكاليات مجة؛ نظرا إىل طبيعة األدب من جهة، ومعارضة بعض العلامء تطبيق 

املنهج العلمي عىل الظواهر االجتامعية نفسها من جهة أخرى...  
 

• مفهوم املنهج	
 

   كلمة منهج مستمدة من الكلمة اليونانية )Meta-hodos(؛ ومعناها الطريق 
أو النهج الذي يؤدي اىل هدف ما. ويف اللغة العربية، املنهج هو الطريق الواضح. 
دعامتني:  عىل  وأسسه  “منهج”،  كلمة  استعمل  من  أول  هو  أرسطو  أن  ويبدو 
الصارم  املنطقي  االستنتاج  طبقات  اىل  تنتقل  ثم  باملسلامت  تبدأ  منطقية؛  األوىل 
إىل  تنتقل  ثم  الدقيقة،  باملشاهدة  تبدأ  إجرائية  دعامة  والثانية  بالنتائج؛  لتنتهي 
استنباط التعميامت يف سلم تتصاعد درجاته حتى تصل اىل املبادئ األولية؛ ويعني 
هذا التصور “األرسطي” أن الباحث يكتشف باالستقراء، ثم يؤسس معرفته يف 

شكل استنتاج. 
    ويف بداية العرص احلديث، ظهرت نظريات متعددة يف املنهج عىل يد كل من 
فرنسيس بيكون وروين ديكارت وبرتراند راسل وميل ستيوارت. يركز بيكون يف 
مؤلفه )األورغانون اجلديد( عىل االستقراء التجريبي الذي يعتمد عىل املالحظة 
االورغانون  لصاحب  خالفا  التجارب،  أنواع  خمتلف  تنفيذ  ثم  واملشاهدة، 
عىل  يركز  كان  فإنه  ديكارت،  أما  نظرية.  معطيات  من  ينطلق  الذي  )أرسطو( 

التحليل والرتكيب...
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العمليات  جمموع  “...هو  للمنهج:  اآليت  التعريف  نقرتح  ذلك،  عىل  وبناء      
العقلية، واخلطوات العملية التي ينفذها الباحث، هبدف الكشف عن “احلقيقة”، 
من  اخلطاب  يستوعب  املتلقي  جتعل  وبدهيية،  واضحة  بطريقة  عليها  الربهنة  أو 
دون أن يضطر اىل تبنيه1«. ويتضمن هذا التعريف املقرتح، اجلانب العقيل واجلانب 

العميل يف املامرسة. وهذه االزدواجية تقود اىل احلديث عن منهجني؛ مها:
الباحث من اخلاص  ينتقل فيه  -املنهج االستقرائي: االستقراء هو كل استدالل 
اىل العام، أو من اجلزء اىل الكل، أو من املحسوس اىل املجرد.  ويعتمد االستقراء 
عىل الوصف... ويتضمن الدليل االستقرائي استنتاجا علميا يعتمد عىل املالحظة 
الذات  أو  الباحث  يبقى  أن  االستقرائي  املنهج  يف  تقتيض  فاملالحظة  والتجربة، 
يف  تقع  كام  بمشاهدهتا  ويكتفي  يدرسها،  التي  اللغوية  الظاهرة  خارج  العارفة 
املنهج  يطبق  الذي  الباحث  فإن  وهكذا؛  طبيعية.  واقعة  هي  كام  أو  الطبيعة، 

االستقرائي، ينطلق من الواقع ليصل إىل النظرية.
- املنهج االستنباطي: االستنباط عملية استداللية، تنتقل من العام اىل اخلاص، 
أو من الكل اىل اجلزء. واملنهج االستنباطي منهج يستند إىل التأمل واالستنتاج، 
املنهج  عن  االستنباطي  املنهج  وخيتلف  قبلية،  وتصورات  أفكار  من  انطالقا 
االستقرائي يف كونه ال ينطلق مبارشة من مالحظة املواد اللغوية، ووصفها وصفا 

حمايدا، ولكنه يسعى إىل بناء نظريات يرى أهنا قادرة عىل تفسري العامل الواقعي...

• مناهج مستخدمة يف علم االجتامع	

    يعد اصطالح »منهج« من االصطالحات التي مل يتفق بعد عىل حتديد مفهومها... 
البحث  رئيسني...فمناهج  معنيني  يتضمن  منهج  اصطالح  أن  يرى  من  وهناك 

1 ـ  عبد احلميد لطفي، علم االجتامع، ص305
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بمعناها الواسع تشمل كل ما يتعلق بعملية الدراسة العلمية يف علم االجتامع، من 
نواح خمتلفة، يدخل ضمنها املنهج بمعناه الضيق...مثل الطرق املختلفة للحصول 
أو  الربيدية  املقابلة  أو  الشخصية  املقابلة  أو  املالحظة  كاستخدام  البيانات؛  عىل 
استخدام  أو  اإلحصائية  والناحية  العينة...  الختيار  املختلفة  والطرق  خالفها، 
واملنهج  املسح االجتامعي،  فيشمل  الضيق،  بمعناه  املنهج  أما  املقارنة وغريها... 

التارخيي، ومنهج بحث احلالة، واملنهج التجريبي...
    ويالحظ أن أغلب املشتغلني بمناهج البحث، ال يتفقون عىل تصنيفات حمددة 
للمناهج؛ فبعضهم يتبنى مناهج نموذجية رئيسة، ويعد الباقي فروعا، أما بعضهم 

اآلخر، فيعد بعض املناهج جمرد أنواع أو أدوات للبحث...

• منهج دراسة احلالة	

أو  مجاعة  أو  فرد  وضع  لتطور  والدقيق  الشامل  بالتحليل  املنهج  هذا  هيتم       
هيئة، كوحدة للدراسة، ويعتمد عىل التعمق يف دراسة املعلومات بمرحلة معينة 
من تاريخ حياة هذه الوحدة، أو دراسة مجيع املراحل التي مرت هبا، ويمكن أن 

تستخدم هذه الطريقة مع طريقة املسح...
املقابالت  من  املستقاة  املعلومات  فتشمل  احلالة،  دراسة  بحوث  املواد يف  أما      
األوىل  أن  يف  املسح  عن  احلالة  دراسة  وختتلف  وغريها،  والسجالت  والوثائق 
تتطلب البحث التفصييل لعدد قليل وحمدد من احلاالت، وهي ال تتطلب كام هي 
احلال يف املسح، جتميع البيانات الكمية من عدد كبري... ومن األساليب املستخدمة 

يف منهج دراسة احلالة:
-املقابلة الشخصية، وهي أكثر األساليب استخداما...

-كتابة املالحظة..
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-استخدام االستبيان، والتغطية، واإلجابات املفصلة...1

• منهج املسح	

االجتامعية  الظروف  بدراسة  هيتم  ألنه  الوصفية؛  البحوث  أحد  املسح  يعد      
والسياسية واالقتصادية، بقصد جتميع احلقائق واستخالص النتائج الالزمة حلل 

املشكالت.
من  نسبيا  كبري  عدد  من  واحلقائق  البيانات  جتميع  عىل  املنهجية  هذه  وتعتمد      
احلاالت يف وقت معني؛ فهي ال هتتم بصفات الفرد بحد ذاته، بل باإلحصاءات 
السياسية  الظروف  حتليل  فعند  البيانات.  تستخلص  عندما  تنتج  التي  العامة 
والظروف  احلقائق  أن حيصل عىل  الباحث  واالجتامعية واالقتصادية، جيب عىل 

السائدة...
     وهذه احلقائق، جتمع من طريق مسح عينات من املجتمع ختتار اختيارا وثيقا، 
لتمثل الصورة اإلمجالية للمجتمع، وال بد هنا من اإلشارة اىل أن املسح ال يقترص 
فقط عىل جمرد الوصول اىل احلقائق، ولكنه قد يؤدي اىل صياغة مبادئ عامة... 

ومن األساليب الرئيسة املستخدمة يف املسح: االستبيان واملقابلة...

• املنهج التجريبي	
 

يطوعه  حيث  واحد؛  متغري  باستثناء  املتغريات،  مجيع  يف  للتحكم  حماولة  هو     
الباحث ويغريه هبدف حتديد تأثرياته وقياسها...

1ـ   حمسن األمني، منهجية البحث يف العلوم االنسانية، بريوت، دار الفكر اللبناين، ط1، 2005، ص46
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مهام  السببية،  املعلومات  عن  بالكشف  وهتتم  التفاعالت،  تتناول  فالتجربة      
اختلف تصميم التجربة وشكلها؛ ويعد العامل جاليليو أبا الطريقة التجريبية...

     ويف البحث التجريبي، جيعل الباحث حدثا معينا حيدث حتت ظروف معينة، مع 
استبعاد مجيع املؤثرات اخلارجية قدر اإلمكان، عىل أن يكون باستطاعة الباحث 

مالحظة ذلك بدقة، حتى يمكنه اكتشاف العالقات بني الظواهر املختلفة...
باختيار  تسمح  بطريقة  البيانات  مجع  أساس  عىل  التجريبي  املنهج  ويعتمد      
عدد من الفروض، من طريق التحكم يف خمتلف العوامل التي يمكن أن تؤثر يف 
الظاهرة موضوع الدراسة، والوصول اىل العالقات بني األسباب والنتائج، ومتتاز 
هذه البحوث بإمكان إعادة إجرائها بوساطة أشخاص آخرين، مع الوصول اىل 

النتائج نفسها إذا توحدت الظروف...
     يذكر أنه ال تتوافر للباحث يف العلوم االجتامعية يف كثري من احلاالت الظروف 
الدراسات  يف  االجتاه  هذا  ويعد  الطبيعية...  العلوم  يف  للباحث  تتوافر  التي 

االجتامعية من أحدث ما أدخل عىل هذه الدراسات...1

• املنهج التارخيي	

املعرفة من طريق املايض،  أنواع من  التارخيي للحصول عىل  املنهج       ُيستخدم 
احلارضة  االجتامعية  والعمليات  اإلنسانية،  املشكالت  بعض  دراسة  بقصد 
وحتليلها؛ ألن كثريا ما يصعب فهم حارض اليشء من دون الرجوع اىل ماضيه... 
املنهج:  هلذا  البحثية  املصادر  ومن  البحث...2  مناهج  أقدم  من  املنهج  هذا  ويعد 

1ـ  عبد احلميد لطفي، علم االجتامع. ص342
2ـ   حمسن األمني، منهجية البحث يف العلوم االنسانية، ص42
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الوثائق الرسمية، والتقارير الصحفية، واملذكرات، والرتاجم، والكتابات التارخيية 
واألدبية والفلسفية، واآلثار واملخطوطات...

     فعىل سبيل املثال، قد يتطلب البحث دراسة أشخاص ال وجود هلم وقت إجراء 
يستخدم  احلالة،  هذه  يف  فالباحث  املايض...  يف  يعيشون  كانوا  ألهنم  البحث؛ 

الطرق غري املبارشة...1

-األدب وأساليب البحث االجتامعي

    من أساليب البحث االجتامعي: البحث امليداين، واملسح االجتامعي، والتجارب 
املخربية.

    ويمكن تعريف التجربة أو االختبار بأنه حماولة جيرهيا الباحث يف ظل ظروف 
اصطناعية وغري طبيعية من صنعه، الختبار تأثري واحد أو أكثر من املتغريات عىل 
سواه... وبخالف العلوم الطبيعية، ال يلجأ علامء االجتامع اىل هذا األسلوب إال 
يف حاالت قليلة...)وضع أفراد يف سجن هبدف الدراسة...(؛ أما األدب، فيبدو 

أن من املستحيل إخضاعه للتجربة...

-حدود املنهج العلمي يف الدراسات االجتامعية

االجتامعية،  الظواهر  يف  العلمي  املنهج  تطبيق  مبدأ  العلامء  من  فريق  عارض      
وكانوا يرون أن دراسة الظاهرة االجتامعية من خالل األساليب والطرق نفسها 
التي اتبعت يف العلوم الطبيعية، أمر ال يمكن حتقيقه؛ نظرا اىل ما بني ظواهر تلك 

1ـ  عبد احلميد لطفي، علم االجتامع. ص307
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العلوم من اختالفات وفوارق جوهرية.
     فعىل الرغم من أن تاريخ العلم يدل عىل أن كثريا من املوضوعات التي مل يكن 
الوقت  ممكنا دراستها يف املايض دراسة علمية صحيحة، قد أمكن إخضاعها يف 
االدعاءات  يرددون  العلامء  بعض  يزال  فال  الدقيق؛  العلمي  للبحث  احلارض 
العلمي؛  املنهج  قواعد  باتباع  االجتامعية  الظواهر  دراسة  استحالة  يف  القديمة، 

وترتكز دعاوى هؤالء املعرتضني حول عدة نقاط؛ منها:

• أ-تعقيد املواقف االجتامعية:	

والطبيعية  والنفسية  الثقافية  املؤثرات  من  لعدد  االجتامعية  احلياة  ختضع      
واالجتامعية؛ فاألفراد يف اجلامعة الواحدة خيتلفون يف ما بينهم من النواحي النفسية، 
تسود يف  التي  واالجتامعية  الثقافية  بالظروف  نفسه،  الوقت  يتأثرون يف  أهنم  كام 
التي  االجتامعية  العالقات  احلكم، ونامذج  وأنظمة  والتقاليد  كالعرف  جمتمعهم؛ 
حتددها املراكز والطبقات االجتامعية، ويتأثرون بالوسط الطبيعي الذي يعيشونه، 
فإن  ولذا،  واملورد؛  واملناخ  والسطح،  كاملوقع  اجلغرافية؛  للمؤثرات  وخيضعون 
آرائهم  وتبادل  األفراد،  اجتامع  من  اجلامعة  يف  تنبثق  التي  االجتامعية  الظواهر 
ووجهات نظرهم، وانصهار رغباهتم، تبدو يف نظر املعارضني، غاية يف التعقيد؛ 
لدرجة يصعب معها استخدام أدوات البحث العلمي، واكتشاف القوانني العامة 

التي تصدرها...
     والواقع أن هذا االدعاء، يف نظر مؤيدي إخضاع الظاهرة االجتامعية ملنهجيات 
األدبية  الظاهرة  فإن  ذلك،  ومع  دقيق...1  وغري  صحيح،  غري  العلمي،  البحث 

1 ـ  حسن احلاج حسن، علم االجتامع األديب، ص108
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ينطبق عليها الصعوبة نفسها... آية ذلك غزارة املؤثرات التي خيضع هلا األديب 
يف  بدوره  ينعكس  ما  والبيئة...  والرتبية،  واملحيط،  األرسة،  كافة:  الصعد  عىل 

أدبه...

• ب-يف الظواهر االجتامعية يمتزج دور املالِحظ باملالَحظ	

يتعذر إجياد ظروف طبيعية جتعل اجلامعات واألفراد موضوع املالحظة؛       قد 
فيشعرون بأن ترصفاهتم تسجل عليهم، ما يشوه أهداف املالحظ...

     والرد عىل هذا االدعاء يتلخص يف أن البحث االجتامعي، خيتلف عن البحث 
النفيس أو الفلسفي، يف أنه يستخدم االستقراء واالستدالل البحثي... من أجل 
التنبؤ... وال يلجأ اىل االستنباط؛ فإذا كان الباحث )اإلنسان( يف دراسته للظواهر 
االجتامعية خيشى من أن تنعكس ميوله ومعتقداته واجتاهاته اخلاصة عىل الظاهرة 
مناهج  اىل  وااللتجاء  مداركهم،  وترقية  الباحثني  إعداد  فإن  املالحظة؛  موضوع 

موضوعية، يساعد بصورة فعالة عىل جتنب هذا العيب...

• ج-صعوبة حتليل الظاهرة االجتامعية إىل عواملها ومكوناهتا	

     يرى “املنتقدون” أن الظاهرة االجتامعية تتصف بالتشابك؛ وأن هذا التحليل لو 
أمن حتقيقه، سوف يفقد الباحث القدرة عىل إدراك الصورة الكلية للظاهرة، ومن 
جهة أخرى؛ فإن الظاهرة االجتامعية يتعذر إخضاعها للبحث املعميل التجريبي، 

والتحكم يف مكوناهتا، عىل عكس ما حيدث بالنسبة إىل الظواهر الطبيعية...1

1 ـ  وهذا االعرتاض أيضا القى ردودا...
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• د-عدم خضوع الظاهرة االجتامعية للقياس الكمي	

   يقول “املعرتضون”: إن الظواهر االجتامعية ال ختضع للقياس الكمي؛ بوصفها 
الشكل  ناحية  من  مردودة  الدعوى  و“هذه  كيفية.  وصفية  مدلوالت  ذات 
تتصف  ألهنا  إحصائية؛  ظاهرة  احلقيقة  يف  هي  االجتامعية  فالظاهرة  واملضمون؛ 
والتبويب واملعاجلة  والفرز  للتصنيف  قابلة  ما جيعلها  بالتكرار واطراد حدوثها، 
اإلحصائية...”؛ فقد توصل دوركايم إىل قوانني صاحلة للتعميم؛ منها: أن معدل 
نسبة ظاهرة االنتحار ختتلف تبعا للعقيدة الدينية؛ فوجد أن املعدل لدى الكاثوليك 
يزداد عنه لدى اليهود... كام يزداد لدى املتزوجني الذين مل يرزقوا أطفاال؛ وكل 

ذلك يرتبط باألزمات...1
أن  »بام  اآليت:  فيؤكدون  هبا،  واملقتنعون  االجتامع،  علم  بعلمية  املنادون  أما      
العلوم تتميز باعتامد املنهج العلمي طريقة للبحث؛ فكيف ال يكون علام الدراسة 
الفريدة يف نوعها- والثابتة اىل  املتواترة-ال  الظواهر االجتامعية  التي تقترص عىل 
حد ما، وامللتصقة بظروف معينة تظهر معها كلام وجدت وأينام وجدت؟... أما 
بطريقة  دراستها  واستحالة  وتعقيدها  االجتامعية  العالقات  تشعب  احلديث عن 
علمية، فمردود من قبلهم؛ ألن التعقيد يف نظرهم، ليس صفة مالزمة ومتأصلة يف 
العالقات االجتامعية، بل هو وصف يطلق عىل األحداث والظواهر قبل أن يدرك 
اإلنسان كنهها، ويسقط عنها هذا الوصف عند فهمها؛ وعىل هذا، فإن استخالص 
القوانني االجتامعية من وجهة نظرهم، أمر ممكن، وكذلك التعميم...؛ فثمة نظم 
املسافات  وجود  من  الرغم  عىل  املجتمعات،  مجيع  يف  موجودة  اجتامعية  وأنامط 

الكبرية التي تفصل بينها، وعدم وجود أي اتصال مادي بينها...2

1 ـ  حسن احلاج حسن، علم االجتامع األديب، ص109 - 112
2 ـ  مدخل إىل علم االجتامع، ص15
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-جوهر  اإلشكالية
     إذا ما تأملنا بعض املناهج التي يستعني هبا علم االجتامع... يالحظ أنه من 
املثال  سبيل  عىل  منها  األديب؛  واإلبداع  األدب  عىل  تطبيقها  بمكان  الصعوبة 
التطبيقية... ولذا،  العلوم  أثبتت نجاحها يف  التي  التجريبية  املناهج  ال احلرص، 
باملالحظة  تبدأ  وهي  خطواهتا؛  يقتبسون  االجتامعي  احلقل  يف  الباحثون  بدأ 
لتحديد املشكلة موضوع البحث، ثم مجع املعلومات املتصلة هبذه املشكلة، ثم 
إجراء  طريق  من  الفروض  هذه  صحة  اختبار  ثم  هلا؛  املفرسة  الفروض  وضع 
هذه  حيكم  الذي  العام  القانون  أو  النظرية  اكتشاف  ثم  املختلفة،  التجارب 
والتنبؤ  هبا،  التنبؤ  يمكننا  بحيث  هلا؛  املشاهبة  الظواهر  من  وغريها  الظاهرة 

العلم...1  غاية 
      وتشري منهجية البحث يف علم االجتامع اىل مبادئ املنطق واألطر النظرية املعتدة 
لتفسري النتائج. ومن أدق املسائل يف األبحاث السوسيولوجية مسألة حتديد نوع 

العالقة التي تربط بني املتغريات؛ أهي عالقة سببية أم ترابطية أم غائية؟
      فوجود متغريين معا، يف الوقت نفسه، ال يعني بالرضورة أن أحدمها هو مسبب 
اآلخر. قد تكون العالقة ترابطية؛ أي أن تالزم هذين املتغريين هو إما صدفة أو 
تعبري عن عالقة ما غري سببية؛ ويقال عن متغريين يتحركان معا يف االجتاه نفسه 
من دون أن يكون أحدمها سببا لآلخر: إهنام مرتبطان بعالقة ترابط إجيابية، أما إذا 
حتركا معا، لكن يف اجتاهني متعاكسني، فتكون العالقة بينهام عالقة ترابطية سلبية، 
أما يف حال تالزمهام من دون أن يتحرك الواحد منهام بمجرد حترك الثاين، فيقال: 

إهنام غري مرتبطني أو إن الرتابط بينهام »صفر«.

1ـ   يذكر أن من مناهج البحث يف علم النفس االجتامعي: منهج االستبطان، ومنهج املالحظة والتجربة، 
ومنهج دراسة احلالة...
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    وبنّي أن األدب ال خيضع لدراسة املتغريات... إنام خيضع ملنهجيات أدبية خمتلفة 
متاما عام سبق...

    فضال عام سبق، فإن الباحث يف علم االجتامع، يستخدم بعض املصطلحات 
اإلحصائية التي ال يمكن تطبيقها عىل األدب؛ مثل: حساب املتوسطات، وعامل 
احلسايب...   كاملتوسط  واملتوسطات  املعياري،  واالنحراف  الرتابط،  أو  التناسب 

واملنوال، والوسيط...
    ويبقى أن نشري إىل أن دراسة النصوص األدبية قد تستفيد من اإلحصاء أحيانا، 
كدراسة التكرار وداللته... فضال عن أن األبحاث األدبية تتبع أيضا مناهج معينة؛ 
كاملنهج االجتامعي أو النفيس... بيد أن هذا ال يعني أن احلقيقة التي يتوصل إليها 
الباحث ثابتة؛ بل تبقى نسبية... آية ذلك، أن األدب يعد فنا؛ والفن كام جاء تعريفه 
ُب من اليشء... وهو التطبيُق العميلُّ للنَّظريات  ْ يف حميط املحيط؛ هو احلال أو الرضَّ
قها. وهو ُيطلُق عىل ما يساوي الّصنعة، فمن تعاريفه  العلمّية بالوسائل التي حتقِّ
الوجدان واحلدس؛  وسيلته  واملهارة؛  بالّصنعة  يتمّيز  الذي  العمل  الفلسفية: 
للواقع، وهو يمثل اليقني واحلكم اجلازم  املطابق  العلم فهو االعتقاد اجلازم  أما 
)إدراك املركبات  التصديقي  اإلدراك  أخرى  بعبارة  وهو  للتشكيك.  القابل  غري 
والكليات كام جاء يف “معجم الفروق اللغوية” أليب هالل العسكري(، وسيلته:  

امللكة أو العقل )يستطيع من خالهلا إدراك األحكام اجلزئية(...
األديب  اإلبداع  أو  األدب  إشكالية كبرية يف شأن إخضاع  أن هناك       فصحيح 
باإلحصاء  يستعني  قد  األديب،  االجتامعي  علم  أن  إال  االجتامع؛  علم  ملنهجيات 
والعينات واملسح والدراسة امليدانية... وبالتايل، بعض منهجيات علم االجتامع... 

يف بعض مناهجه وميادينه...1

1ـ  سنشري إىل تلك املواضيع الحقا..
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-فوارق بني العلم والفن: 
    الواقع أن هنالك فروقا جوهرية بني العلم والفن )األدب(...

-فمن حيث األداة: العلم أداته امللكة أو العقل، وهو واحد لدى مجيع البرش، وموضع 
 اتفاق يف النتائج التي يتوصل إليها، يف حني، وسيلة الفن )واألدب ضمنا(: الوجدان...
أما غاية الفن؛ فهي  املنفعة واملعرفة والتعميم؛  العلم  الغايات: غاية  -من حيث 

البحث عن اجلامل.
"_من حيث معيار الصدق: العلم قابل للقياس؛ ومن ثم خاضع للّتطبيق العميل املبارش؛
 أما الفن؛ فقريب فقط من االستنارة وإيقاظ البصرية؛ وبالتايل غري قابل للقياس.
_من حيث الشمول؛ العلم كام هو مبني يف تعريفه، اعتقاد جازم مطابق للواقع؛ 
الفن، فهو ومضات رؤية  أما  ثابت وشمويل،  إًذا  فهو  والتشكيك؛  يقابله اجلهل 

خاطفة رسعان ما تنطفئ؛ فهو إذًا أقل كلية ومتييزا.

-املنهج االجتامعي واملنهج التارخيي
التارخيي، ولذا،  املنهج  املنهج االجتامعي ولد يف أحضان  أن  يرى       هناك من 
املنهجني  بني  فرقوا  الذين  أما  التارخيي«،  املنهج  من  جزء  املنهج  هذا  قيل:»إن  
فقالوا: »إذا  كان الدرس األديب يتناول النصوص  القديمة، كان تارخييا، أما إذا 
كتابه  لوكاتش« يف  »جورج  بني  كام  اجتامعي...  فإنه  احلديثة،  النصوص  تناول 

املشهور »دراسات يف الواقعية«. 
البعد الزماين؛      وإذا كان ارتباط املنهج االجتامعي باملنهج التارخيي من خالل 

فثمة   ارتباط آخر هلذا املنهج بالعلوم الطبيعية. 
    ولعل أوىل منطلقات هذا املنهج عد األدب لسان املجتمع؛ واملعرب عن احلياة؛ 
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الظروف   تصنعه  فاألدب  واملجتمع؛  األدب   بني  جدلية  العالقة   أن   إىل  نظرا 
واألحوال  االجتامعية، واالقتصادية، والفكرية، والسياسية. وفلسفة األديب عن 

احلياة تتبلور بتأثري املجتمع، واألديب يؤثر يف جمتمعه تطويرا وإصالحا. 
االجتامعية  الظاهرة   حقيقة  يؤكد  السياقي،  املنهج  هلذا  األويل  املنطلق  هذا       
بوصفها  ظاهرة وظيفية. وحني ننتقل إىل الرؤية الفلسفية املرتبطة بوظيفة األداء 
تبني  هذا  إىل  أوائل  من سارع  املاركسية من  أن  املنهج، نجد  األديب،  وفق  هذا 
“ماركس وانجلز” عامال اجتامعيا آخر  املنهج الثوري؛ حيث  قدمت من خالل 
من العوامل  املؤثرة يف األدب؛ هو العامل  االقتصادي؛ ألن األساس  االقتصادي 
للمجتمع هو الذي حيدد طبيعة االيديولوجيا للمؤسسات، واملامرسات املتعددة. 
    من ناحية ثانية، حاولت املاركسية ربط األدب  من خالل  هذا املنهج  الذي 
اتسم بالواقعية باجلمهور، وجعله هدف  خطابه، ولذا، أعىل هذا املنهج من شان  

اجلامعة، ورأى أن القيمة اجلاملية لألدب تنبع من قدرته عىل التأثري يف اجلمهور. 
لرؤيتها  أساسا  املضمون  تعتمد  التي   السياقية  املناهج  طبيعة  إىل  نصل  وهنا      
والفلسفية   السياسية  لألفكار  ناقلة  وسيلة  إىل  األدب  يتحول  حيث  النقدية؛ 
واجلاملية؛ وتأيت هنا فكرة االلتزام لتفرض  عىل األديب أن يكون لسان احلزب، 
األدب  كان  وإذا  والكون.  احلياة   واعتناق  رؤية مجعية حول   املجتمع،  وصدى 
الرمزي  األدب  من   ينفر  الواقعي  األدب   فإن  الواقعي،  لألدب  مقدمة  امللتزم 
إن  قلنا   إذا  نغايل   ال  قد   بل   للمضمون؛  تابعا  الشكل   يصبح  وهنا  والرسيايل؛ 
الشكل  عند املاركسيني  حالة مضمونية مثقلة بالفكر. حيث تتجىل- من خالل  
متابعة األدب  املاركيس-احلتمية الفلسفية يف  نظرة األديب  املرتبطة بلزوم التغيري 
ربط  بوضوح  يتجىل  وهنا  االقتصادي.  العامل  خالل   من  والسيايس   االجتامعي 

لزومي بني املادي والفكري. 
    لكن هذه النظرة الضيقة التي قرصت املنهج االجتامعي  عىل القيم املضمونية، 
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التارخيية  املادية  “أن  غولدمان  رأى  حيث  التكوينية،  البنيوية  ميالد  يف  رّسعت 
عن  تعبريان  مها  والفلسفة  “فاألدب   األديب؛  للعمل  األسايس   اإلبداع  تشكل  

رؤية للعامل، والرؤى حول العامل ليست وقائع فردية، بل اجتامعية”. 
    والبنيوية التكوينية ال تنظر إىل النص عىل أنه مغلق، بل حتاول أن تقيم  حوارا 
بني داخل  النص وخارجه، أي بني اخلطاب  األديب، واخلطاب  االيديولوجي...

• إشكالية املنهج يف الدراسات اإلنسانية واألدبية	
    يكشف تاريخ العلوم عن رصاع مستمر بني العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية1، 
تضطر  بينام  ]تؤسسها[،  الثانية  تسوغ  التي  هي  أهنا  بإرصار،  األوىل،  تدعي  »إذ 
النفسية  النزعات  كل  خارج  منهجياهتا  وتسويغ  مرتكزاهتا  عن  البحث  إىل  هذه 
والسوسيولوجية والتارخيية، وتطهري تارخيها من جرثومة هذه النزعات مجيعها«2.
     فإذا كانت العلوم الطبيعية تسعى إىل صياغة قوانني عامة، كلية ومطلقة، فإن 
غاية ما تسعى إليه العلوم اإلنسانية، بناء قوانني وقواعد تقريبية واحتاملية، تفتقد 
العلوم اإلنسانية يمكن  القول: إن  الكلية واليقني املطلق. لذلك، فال يمكن  إىل 
املادية، »فحني  العلوم  إليها  التي تصل  القوانني  لتلك  أن تصل إىل قوانني مماثلة 
أدق  اصطناع  من  عندئٍذ  فائدة  فال  العلمية،  للدراسة  قابال  املوضوع  يكون  ال 
املناهج«3؛ فموضوع العلوم اإلنسانية هو اإلنسان، والطبيعة البرشية تتميز بأهنا 

1ـ   هذه القضية ملخصة من دراسة للباحث عيل صدقي، بعنوان: إشكالية املنهج يف الدراسات اإلنسانية 
واألدبية..

2 ـ  ميشال فوكو، “الكلامت واألشياء”، تر. فريق الرتمجة بمركز اإلنامء القومي، مركز اإلنامء القومي، 
)بريوت( 1989 - 1990م، ص 284.

3 ـ  حممد وقيدي، “العلوم اإلنسانية واإليديولوجيا”، منشورات عكاظ، املغرب، ط2، 1988، ص 
.99
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تتجاوز الطبيعة/املادة، فضال عن أن كل فرد يتميز بخصوصيات جتعله خيتلف 
عن باقي األفراد، »فاألفراد ليسوا نسخا متطابقة يمكن صبها يف قوالب جاهزة، 
مكتمل؛  غري  وجود  فرد  فكل  نفسها،  التفسريية  للقوالب  مجيعها  وإخضاعها 

مرشوع يتحقق يف املستقبل، واستمرار للاميض«1.
    وحييص عبد الوهاب املسريي عددا من االختالفات والفروق بني الظاهرتني 

الطبيعية واإلنسانية، منها2:
الطبيعية،  الظواهر  نشوء  وراء  تكون  التي  العلل  أو  العلة  حتديد  يسهل   -1
وحرصها، يف حني يصعب حرص كل أسباب الظاهرة اإلنسانية، وحتديدها؛ فقد 
يصل الدارس إىل معرفة بعض األسباب؛ لكن من دون أن يتمكن من الوقوف 

عىل كل األسباب، ألهنا متعددة ومتداخلة ومتشابكة.
الرتاثي عنها،  الثقايف أو  الطبيعية بغياب املكون الشخيص أو  الظاهرة  2- تتميز 
مثل  واملكان،  الزمان  من  أهنا جمردة  كام  تراث،  ثقافة وال  بال شخصية وال  فهي 
املكونات  هذه  أن  نجد  وباملقابل،  واإلرادة...  والذاكرة  الوعي  من  جتردها 
الشخصية والثقافية والرتاثية مكونات أساسية يف بنية الظاهرة اإلنسانية. أضف 
إىل ذلك، تعدد هذه الثقافات، وتنوع الشخصيات اإلنسانية يف الظاهرة اإلنسانية، 

مع حضور الوعي واإلرادة احلرة والشعور والذاكرة....
من  التأكد  يمكن  عامة  قوانني  صياغة  إىل  تقود  الطبيعية  الظواهر  دراسة   -3
وجودها وصحتها من خالل الرجوع إىل الواقع. وملا كان الواقع الطبيعي بطيء 
أما  واملكان.  الزمان  عرب  مرشوعيته  يكتسب  أن  يمكن  القانون  هذا  فإن  التغري، 

1 ـ  عبد الوهاب املسريي، “الفلسفة املادية وتفكيك اإلنسان”، دار الفكر، دمشق، ط1، 2002م، ص 
.13

2 ـ م.ن، ص: 42 - 46.
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دراسة الظواهر اإلنسانية، فتوصلنا إىل تعميامت تقريبية، قد تثبت وقد ال تثبت، 
إن حاولنا تطبيقها عىل مواقف إنسانية جديدة، ألننا رسعان ما سنكتشف أن هذه 
املواقف  يف  نصادفها  مل  خاصة  ومكونات  عنارص  عىل  حتتوي  اجلديدة  املواقف 
السابقة، إذ من غري املمكن أن حيدث يف املجتمع ظرفان متعادالن ومتكافئان متاما.
    وفضال عن كل هذه الفروق، ختتلف وقائع العلوم الطبيعية عن وقائع العلوم 
اإلنسانية يف كون األوىل يمكن إدراكها من طريق احلواس؛ ألهنا أحداث فيزيقية. 
فرد  ذاتية، وختتلف من  إدراكها من طريق احلواس، ألهنا  الثانية، فال يمكن  أما 
إىل آخر، فهي تتمثل يف املشاعر واألفكار والنيات... ولذلك فهي وقائع تتصف 
اخلواص  اإلنسان  امتالك  من  الرغم  وعىل  للتكرار.  قابليتها  وعدم  بجديتها 
سلوكاته  يمنح  ما  عاقل؛  كائن  أنه  هي  متيزه  التي  املهمة  الصفة  فإن  الفيزيقية، 
ولعل  وصفها...  عىل  االقتصار  وعدم  فهمها  علينا  ويفرض  معنى،  وترصفاته 
هذه الفروق، وغريها، هي التي دفعت أحد املهتمني بمناهج العلوم إىل التأكيد 
أن »تشييد الدراسات اإلنسانية عىل غرار العلوم الطبيعية؛ بحيث تكون نموذجا 
ضالل  هو  أخالقي؛  وخطر  علمي،  وعقم  عقيل،  ضالل  هو  متاما،  هلا  متشاهبا 
عقيل؛ ألنه يتجاهل العمليات املعرفية املألوفة، وعقم علمي؛ ألنه ال ينتج املعرفة 
التي نحتاجها، وخطر أخالقي؛ ألنه يقبل تصور اإلنسان عىل أنه يشء آخر يف عامل 

مادي طبيعي«1.
إقصاء  عىل  ترص  التي  الساذجة  الرؤية  الغربيني  العلامء  من  كثري  رفض  لقد      
اجلوانب الفردية للظاهرة اإلنسانية، وتدعو إىل إحلاقها بالظواهر الطبيعية، وأحلوا 
الظاهرتني موضوعا  بني  التمييز  العلوم، وعىل  فكرة وحدة  باملقابل، عىل رفض 

1 ـ  عيل عبد املعطي حممد، “رؤية معارصة يف علم املناهج”، دار املعرفة اجلامعية، مرص، ط1984، ص 
.322 - 321
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 )1911  -  1833(  )Wilhelm Dilthey( ديلثي  ويلهلم  دعا  فقد  ومنهجا. 
من  أنه  ورأى  اإلنسانية،  والعلوم  الطبيعية  العلوم  بني  فاصلة  حدود  وضع  إىل 
التفرقة  يف  حماولته  تركزت  لذلك،  الثانية.  عىل  األوىل  مناهج  تطبيق  السذاجة 
بني  وحدوا  الذين  الوضعيني  عىل  الرد  ويف  واإلنسانية،  الطبيعية  العلوم  بني 
ميل...  استيوارت  وجون  كايم،  ودور  كونت،  أوجست  أمثال:  منهجيهام؛ 
العلوم  عن  خمتلفة  منهجية  أسس  عىل  االجتامعية  العلوم  يؤسس  أن  وحاول 
الطبيعية. إن الفارق بني العلوم االجتامعية والطبيعية يكمن، عنده، يف أن مادة 
البرشية، مادة معطاة، وليست مشتقة من أي  العقول  العلوم االجتامعية، وهي 
إن  الطبيعة...  من  مشتقة  هي  التي  الطبيعية  العلوم  مادة  مثل  خارجها  يشء 
الوصول  يمكن  وهذان  االجتامعية.  العلوم  غاية  مها  واإلنساين  الفني  اإلدراك 
إليهام من خالل التحديد الدقيق للقيم واملعاين التي ندرسها يف عقول الفاعلني 
مناهج  ألن  الطبيعية...«1،  العلوم  مناهج  خالل  من  وليس  االجتامعيني، 
يقفوا  أن  املؤرخون  حياول  بينام  عامة،  قوانني  وضع  إىل  »ترمي  الطبيعية  العلوم 
التفرقة بني مناهج  عىل واقعة مفردة غري متكررة.« ولتحقيق هذا اهلدف؛ )أي 
اهلرمينوطيقا،  أنصار  من  وغريه  ديلثي،  استخدم  واإلنسانية(،  الطبيعية  العلوم 
»التفسري«.  مصطلح  مقابل  »الفهم«  مصطلح  الوضعية،  النزعة  ناهضوا  الذين 
إن هذا التعارض بني »الفهم« و»التفسري«، هو نفسه التعارض بني منهج العلوم 
الطبيعية ومنهج العلوم اإلنسانية، ألنه إذا كان املنهج األول يستند إىل التفسري، 
فإن املنهج الثاين يقوم عىل الفهم: »إن الكلمة األساسية يف التأويل أو الدراسات 
العلم  عليه  يقوم  الذي  التعليل  من  متميزة  كلمة  والفهم  الفهم،  هي  اإلنسانية 

1ـ   نرص حامد أبو زيد، “إشكاليات القراءة وآليات التأويل”، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط6، 
2001ص 24.
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الدقيق. الفهم معوله عىل الربط بني اجلانب الداخيل واجلانب اخلارجي. العلم 
يعلل، والدراسات اإلنسانية تتفهم احلياة أو التجربة...«1

    إن »الفهم« يتجاوز حدود »الواحدية« املادية، ويرفض تسوية الظاهرة اإلنسانية 
وفردية  متجاوزة  ظاهرة  أنه  عىل  اإلنسان  إىل  وينظر  الطبيعية/املادية،  بالظاهرة 
وذات خصوصيات، وهو ما يعني أنه ال يمكن تفسريها أو تعليلها أو دراستها 
من اخلارج، أو صياغة قوانني عامة حوهلا كام نفعل مع الظواهر الطبيعية، وإنام 
»وعملية  وفهمها،  تأويلها  قصد  الداخل  من  ودراستها  أعامقها  إىل  النفاذ  ينبغي 

الفهم هذه فردية بالرضورة، بل ذاتية.«2
    فتطور العلوم الطبيعية كان له صداه يف الفلسفة الوضعية عند أوجست كونت؛ 
ما دفع بعض نقاد األدب ودارسيه إىل أن يقيموا النقد األديب عىل أسس وقوانني 
حدود  األديب  الناقد  فتجاوز  ورصامتها،  دقتها  يف  الطبيعية  العلوم  قوانني  متاثل 
وتعامل  طبيعيا،  بحثا  األدب  يف  باحثا  صار  بحيث  الطبيعة،  عامل  ليامثل  األدب 
للتمثيل،  الطبيعية. ويكفي،  الظاهرة  الطبيعة مع  الظاهرة األدبية تعامل عامل  مع 
إىل  دعا  الذي   )1869  -  1804(  )Saint Bœuf( بوف  سانت  إىل  اإلشارة 
دراسة األدباء »من حيث خصائصهم اجلسمية وحياهتم املادية والعقلية واخللقية 
والعائلية، وأذواقهم وعاداهتم وآراؤهم، ثم ترتيبهم يف )فصائل( يرتبط كل منها 

1ـ   مصطفى ناصف: “نظرية التأويل”، النادي األديب الثقايف، جدة، ط1، 2000م، ص: 65. وملزيد من 
التفصيل حول مفهومي: “الفهم” و“التفسري”، يراجع: 

- عيل عبد املعطي حممد: “رؤية معارصة يف علم املناهج”، ص: 340 وما بعدها.
- حممد أمحد الزعبي: “إشكاالت البحث العلمي للظواهر االجتامعية عامة، وللظواهر االجتامعية يف 
البلدان النامية خاصة”، دراسات عربية، جملة فكرية اقتصادية اجتامعية، دار الطليعة، بريوت، ع: 1/2، 

س: 34، 1997، ص: 93.
2ـ   رينيه ويليك وأوستن وارين: “نظرية األدب”، تر. حميي الدين صبحي، املؤسسة العربية للدراسات 

والنرش، بريوت، ط2، 1981، ص: 15.
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بمالمح مشرتكة؛ ولذا، أضحى النقد األديب عند سانت بوف أقرب إىل التاريخ 
الطبيعي لألدب«1.

    أما هيبوليت تني )Heppolites. Taine( )1828 - 1893(، تلميذ سانت 
بوف، فقد »حول طريقة أستاذه إىل نوع من احلتمية اجلربية عىل نحو ما تتصف به 
القوانني الطبيعية، فإذا كانت الطبيعة ال تعرف اخلصائص وال القوانني الفردية، 
وإنام تنشد التعرف إىل القوانني العامة، فكذلك ينبغي أن تكون قوانني األدب... 
قوانني تقوم عىل احلتمية«، وحاول دراسة اآلثار األدبية اعتامدا عىل ثالثة مؤثرات 
هي: اجلنس والبيئة والعرص، و»يشمل مصطلح اجلنس جمموعة من األفكار عن 
الوراثة واألرض واملناخ. وتضم البيئة العوامل االجتامعية واالقتصادية والثقافية، 

يف حني يركز العرص عىل االنتباه جلوانب االستمرار والتغري يف احلضارة2«.
     لكن، هل الظاهرة األدبية مثل الظاهرة الطبيعية تسمح بمثل هذا التعميم يف 
القوانني، وبمثل هذه احلتمية اجلربية؟ أليس األدب ظاهرة فنية وليست طبيعية؟

    الظاهرة الفنية ال تكون عظيمة إال بقدر قابليتها لتعدد املعاين ولعرشات التأويالت؛ 
مما جيعل اختزاهلا يف قانون ريايض عام وجاهز أمرا متعذرا إن مل نقل مستحيال.

يمكن  أنه ال  يعني  ما  وإحيائية، وهو  ذات طبيعة ختييلية  األدبية  الظاهرة  إن       
جاهزة  وأطر  قوالب  يف  وتدخل  عامة،  لقوانني  ختضع  جتريبية  مادة  تكون  أن 
تقاس عليها مجيع النصوص؛ فإذا كانت الظاهرة الطبيعية مادة قابلة للمالحظة، 
دائرة  من  خترج  األدبية  الظاهرة  فإن  قوانينها،  واكتشاف  والتعميم،  والقياس، 
والفن  تعميم  »فالعلم  والتخصيص؛  الفردية  دائرة  لتدخل  والقياس،  التعميم 
ختصيص، العلم جتميع والفن تفريد. العلم يالحظ األشباه والنظائر ليستخلص 

1 ـ  حممد حافظ دياب، “النقد األديب وعلم االجتامع، مقدمة نظرية”، فصول، جملة النقد األديب، اهليئة 
املرصية العامة للكتاب، القاهرة، مج4، ع1، 1983م، ص: 61.

2 ـ  م.ن، ص: 61.
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منها أوجه الشبه فيصوغها يف قانون واحد ينظمها، والفن يالحظ جزئية واحدة 
يقف عندها، وحيلل خصائصها...«1

غالبا،  فهو،  معني،  أديب  أدب  يدرس  عندما  األديب،  الناقد  أو  الدارس،  إن      
ال يويل اهتامما كبريا ملا يشرتك فيه مع بقية البرش، أو مع باقي أدباء عرصه، فهو 
الذي  الطبيعة  عامل  خيتلف عن  وهذا  األديب.  هذا  به  تفرد  ما  الكتشاف  يدرسه 
يروم وضع قوانني عامة تتكرر يف مجيع احلاالت. إذا، فمن الواضح أن املشكلة 
يف الدراسة األدبية، كام يقول رينيه ويليك )René Wellek(، هي »مشكلة تفرد 
األمم،  أمة من  أدب  أو  أو حركة  دراسة مرحلة  قيمة«؛ ألنه »حتى يف  ومشكلة 
سيهتم دارس األدب هبا بوصفها حالة فردية ذات خصائص وصفات متميزة، 

تفردها عام يشاهبها من جمموعات أخرى«.
الدوام  عىل  أخفقت  »فقد  أخرى:  بحجة  هذه  الفردية  قضية  ويليك  ويدعم      
أرفع  ترى  قد  الفيزياء  أن  حني  ففي  األدب...  يف  عامة  قوانني  إجياد  حماوالت 
انتصاراهتا يف نظرية عامة ترد إىل معادلة واحدة: الكهرباء واحلرارة واجلاذبية... 
كان  فكلام  األدبية،  الدراسة  غرض  حيقق  عام  قانون  بوجود  االدعاء  يمكن  ال 
القانون أكثر شموال، وأكثر جتريدا وبالتايل بدا خاويا، أفلت من أيدينا املوضوع 

العيني للعمل الفني«2.
    ويمكن التمييز بني العلم واألدب من زاوية أخرى؛ زاوية اللغة املستخدمة يف 
كل منهام. إن مقارنة بسيطة بني اللغة العلمية واللغة األدبية، تكشف عن فجوة 
واسعة تفصل بينهام؛ فاللغة األدبية مألى باإلحياء واملجاز واالستعارة... ولذلك 
فهي بعيدة من أن تكون تعبريية فقط، وإنام هلا جانبها اإلشاري، بل إن اإلشارة 
هي األصل يف القول األديب. أما اللغة العلمية، فهي تسعى نحو حتقيق نوع من 

1 ـ  زكي نجيب حممود، “قشور ولباب”، دار الرشوق، بريوت، 1988، ص: 89
2 ـ  رينيه ويليك وأوستن وارين، “نظرية األدب”، ص 15 - 16.
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التطابق الدقيق والتام بني اإلشارة الصوتية واملدلول؛ فهي لغة حمايدة وموضوعية 
وحرفية، لغة »واحدية«.

     بعد كل هذا، هل جيوز احلديث عن تطابق مناهج الدراسات األدبية مع مناهج 
معاجلة  عموما،  والفني  األديب،  العمل  معاجلة  يمكن  وهل  الطبيعية؟  العلوم 

طبيعية وعلمية؟
     يكشف تاريخ األدب عن حلني متطرفني هلذه املشكلة؛ »أحدمها يتزيا بالزي 
العرصي بفضل العلوم الطبيعية، ويطابق بني املنهجني التارخيي والعلمي فيؤدي 
الشمول.  بالغة  تارخيية  »قوانني«  وضع  إىل  وإما  للوقائع،  جتميع  جمرد  إىل  إما 
»للفهم«  الشخصية  الطبيعة  ويؤكد  األديب علام،  البحث  يكون  أن  ينكر  واآلخر 

األديب، وعىل »الفردية« وحتى عىل »التفرد« يف كل عمل أديب...
وهنا، ال يسع املرء إال أن يأخذ باحلل الوسط الذي يقدمه ويليك للمسألة، فهو 
يرى أن »عىل املرء أن يسلم بأن كل عمل أديب عام وخاص يف وقت واحد، أو – 
من األفضل، ربام، أن نقول: إنه عام وفردي معا«. ويؤكد ويليك أن كل عمل فني 
يتميز بسامت فردية، وإن كان يشرتك، أيضا، مع بقية األعامل الفنية يف خصائص 
أو  أثر  فردية  يميز  »أن  األديب  والتاريخ  األديب  النقد  من  كل  حياول  وهلذا  عامة، 
كاتب أو مرحلة أو أدب قومي ما. غري أن هذا التمييز ال »يتم« إال بمصطلحات 

كلية، وعىل أساس نظرية أدبية1«.
   ...فيام يرى كانط )1724 - 1801( )وهو أحد فالسفة األنوار العقالنيني(، 
 )La sensibilité( تأيت من خالل عنرصين رئيسني مها احلساسية املعرفة  أن 
واحدا  تعد  التي  االجتامعية  “العلوم  أن  وبني   ،)L'entendement( والفهم 
منها، ال تصل اىل معرفة األشياء واملواضيع التي تبغي دراستها؛ وإنام تصل فقط 

إىل متثالت حول هذه األشياء”.

1 ـ   رينيه ويليك وأوستن وارين، “نظرية األدب”، ص17.
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الف�صل الثاين

الأدب واملجتمع والواقعية

     ال ريب يف أن العالقة بني األدب واملجتمع متينة؛ فإذا ما انتقلنا مثال من ميادين 
الفلسفي والديني والنفيس، إىل ميادين األدب والفن، رأينا تأثريات اجلو  الفكر 
االجتامعي يف خمتلف ظروفه يف كثري من االجتاهات األدبية...1 آية ذلك، أنه »ال 

فن يف حياة منعزلة، وال أدب، خصوصا، إال يف مجاعة...«2
    وغري صحيح أن هناك من ينتج فنا ليتمتع به هو وحده، أو يقول شعرا ليسمعه 
وحده؛ ثم، من أين يستمد الفنان والشاعر انفعاهلام املبدع؟ أليس من جتارهبام يف 
حميطهام؟ وهل يقتبسان صورمها وقيمهام إال من الثقافة التي تلقياها منذ الرضاع 

والفطام؟
    ولئن بدت بعض نفثات الشاعر فردية داخلية، تعنيه وحده دون سواه، فإن ما 
يصدر عنه من أدب... ليس جمرد فيض وجداين؛ إنه يبقى مقولة معدة لتسمع وتثري 
يف اآلخرين انفعاالت شبيهة بام أحسه الشاعر، وينتظر منها دائام أن تؤدي رسالة؛ 

“كأن يسمعها املحبوب فيعدل عن هجر، أو تلتقطها أذن املحزون فتتعزى”.
     هكذا، ال أدب وال فن إال يف مجاعة، ومن أجل اجلامعة. وهذه القناعة متهد 
لإليامن بأن “فهم األدب، يف عمقه ومراميه، ال يمكن أن حيدث إال داخل اإلطار 

1 ـ  حسن احلاج حسن، علم االجتامع األديب، بريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، 
ط1، 1983، ص238 - 239

2 ـ  سعدي ضناوي، مدخل إىل علم اجتامع األدب، بريوت، دار الفكر العريب، ط1، 1994، ص9
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االجتامع  علم  موضوع  وهذا  يوجه؛  وإليه  األدب،  انطلق  منه  الذي  اجلامعي 
األديب...”1

األدبية وحتليلها  النصوص  بقراءة  املنهج االجتامعي  يرتبط   وبناء عىل ذلك،      
من منظور مدى تعبريها عن الوسط االجتامعي الذي أنتجها، وهو بذلك يتعامل 
مع الظاهرة األدبية، ليس بوصفها ظاهرة مستقلة بذاهتا، وبخصوصيتها وفرادهتا 
رشوط  عن  مستقلة  غري  الفنون  وسائر  األدبية  النصوص  بعّد  وإنام  اإلبداعية، 
إنتاجها االجتامعي، وحتمل داخلها آثار املجتمع واجلامعة واملؤسسة األدبية التي 
أنتجتها، مستفيدا من علم السوسيولوجيا يف معاجلته للظواهر اإلنسانية والظواهر 

االجتامعية املختلفة...
     ويقوم املنهج االجتامعي عىل مبدأين اثنني؛ األول عد األدب غري معزول عن 
جيعل  ما  ورصاع«،  »حركة  من  داخلهام  يعتمل  وعام  االجتامعي،  ووسطه  بيئته 
االجتامعية  العالقات  طبيعة  من  موقفا  ويعكس  املجتمع،  عن  صورة  األدب 
الدائرة فيه؛ والثاين، عد اإلنتاج األديب غري منفصل عن السياق االجتامعي الذي 
ومستهلكيه،  متلقيه  يف  والتأثري  االجتامعي  لالستهالك  موجه  فهو  فيه،  ظهر 
الضبط  وسائل  من  األدب  كان  ثم  ومن  سلوكهم،  وتغيري  أذواقهم  وتشكيل 
للتعبري  أداة  جمرد  وليس  اجتامعية،  مؤسسة  يستخدمها  التي  فاللغة  االجتامعي؛ 

اجلاميل أو النفيس.
    إن األدب هبذا املعنى، ال يؤدي الوظيفة املنوطة به إال حني يكون مرآة تعكس 
هذا  ويف  فيها؛  الدائرة  الرصاع  وعالقات  أبعادها  خمتلف  يف  االجتامعية  احلياة 
صاحب  األديب  تعد  التي  األدب  يف  االلتزام  بنظرية  يسمى  ما  ظهر  السياق، 
ليس  به،  مرتبطة  للعامل  خاصة  رؤية  عن  فيه  يعرب  اجتامعي  وموقف  رسالة... 

1994، ص  العريب، ط1،  الفكر  دار  ـ  سعدي ضناوي، مدخل إىل علم اجتامع األدب، بريوت،   1
12ـ13
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بوصفه فردا معزوال، وإنام بوصفه فردا من طبقة اجتامعية هلا مصالح وتطلعات 
وطموحات يف واقع اجتامعي مطبوع بالرصاع والتدافع...

    فاألدب يؤدي بوسائل وقوالب اإلبداع الفني واجلاميل وظائف تتصل باإلنسان 
واملجتمع؛ وبالتايل يمكن أن يشكل موضوعا للدراسة يف علم االجتامع؛ آية ذلك، 
أن أي أدب، كيفام كان، ال بد من أن حيتوي عىل مدلول )...(؛ فمن الرضوري أن 

يرتبط هذا املدلول بقضية اجتامعية...
    ويرى علم اجتامع األدب اجلانب اجلاميل يف اإلبداع األديب وسيلة مساعدة وليس 
غاية يف حد ذاته، وتتجىل قيمة األدب من وجهة نظر املنهج االجتامعي يف ما حيمله 
العالقة  عن  البحث  من  اهلدف  أما  االجتامعي...  بالوسط  تروج  مدلوالت  من 
القائمة بني العمل األديب واملجتمع من وجهة نظر علم اجتامع األدب، فيتمثل يف 

الكشف عن أثر املجتمع يف صياغة العمل األديب. 
العمل األديب  أن يبحث عنه يف  للناقد  ينبغي  ما  أن أول      ويؤكد »بليخانوف« 
ن  هو املدلول االجتامعي، ويرى أن األدب غنّي باملضمون االجتامعي الذي يمكِّ

الباحث من حتديد ما نسميه »املعادل السوسيولوجي للظاهرة األدبية«.
    وهناك من يؤكد أن الفعل األول يف املامرسة النقدية هو البحث عن املضامني 

االجتامعية لألدب.
اجتامعية،  ظاهرة  األدب  عّد  ومقوماته:  االجتامعي  املنهج  خصائص  ومن     
املعادل االجتامعي...  البعد االجتامعي...وأمهية  والرتكيز يف دراسة األدب عىل 
الذي  السوسيولوجي  املعادل  النقدية هو  العملية  »بليخانوف« يف  الناقد  فام هيم 

يفرس ارتباط األدب بالقضايا االجتامعية.
    أما سبب اهتامم املنهج االجتامعي بالرواية أكثر من غريها... فهو راجع إىل كون 

الرواية تقدم أكثر عدد ممكن من القضايا االجتامعية.
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• الظاهرة االجتامعية وخصائصها	
بأوغست كونت وإميل  ابن خلدون، مرورا  بدءا من       حاول علامء االجتامع 
للظواهر االجتامعية؛  املميزة  اكتشاف اخلصائص  يومنا هذا...  دوركايم، وحتى 
نظرا إىل أن كل واحد منهم يعد الظاهرة االجتامعية املقوم األسايس لتأكيد علم 
االجتامع، ووضوح منهجه، ومن ثم الوصول إىل طائفة من القوانني االجتامعية...1
     وإذا ما تفحصنا مؤلف دوركايم اخلالد »قواعد املنهج يف علم االجتامع«؛ وجدنا 
أنه حدد بوضوح ما تتميز به الظواهر االجتامعية من خصائص، مفرقا بني الظاهرة 
االجتامعية السوية وغري السوية... وبذلك، استطاع أن خيلص علم االجتامع من 
الشوائب امليثولوجية وامليتافيزيقية، وال شك يف أنه وضع الدعائم الرئيسة للبحث 

العلمي االجتامعي، وقد نال علم االجتامع عىل يده موضوعه ومنهجه...

-خصائص الظاهرة االجتامعية:
1-تعد الظواهر االجتامعية قوالب للتفكري والعمل اإلنساين، جيد األفراد أنفسهم 
مدفوعني اىل األخذ هبا، أو إىل أن يصبوا أفكارهم يف حدودها، كام ال يسمح هلم بأن 
خيالفوها... فإذا ما خرج الفرد عام يرسمه املجتمع من حدود، فإنه يواجه بمقاومة 
عنيفة جتربه عىل أن ينحني لضغوط هذه الظواهر... فاألمثلة من التاريخ األديب 
عىل هذه الظاهرة كثرية؛ فالشاعر طرفة بن العبد عزلته قبيلته بسبب خروجه عىل 
أسباب  ذاكرا  معلقته،  يف  الشاعر  يقول  األجرب«؛  »كالبعري  وأصبح  األعراف؛ 

نبذه يف عشريته:

خملدي؟ أنت  هل  اللذاّت  أشهد  وأن  الَوغــــــى    أحرُض  الزاجري  أهيُّذا   أال 

1 ـ  حسن احلاج حسن، علم االجتامع األديب، ص104
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يـدي َملكْت   بام  أبادرها  َفدعنى  منيّتــــــي   دفَع  َتستطُع  ال  كنَْت   فإْن 
ُعّودي قـام   متى  َأحفَل  مل  َك  َوجدِّ الفتـــــى    عيَشة  من  هّن  ثالث   ولوال 
ُتزبِد باملـاِء   ُتعل  ما  متى  ُكمْيٍت  برَِشبـــــــــٍة    العازالت  َسبقي  َفمنهّن 

 

املتـــوّرِد نّبهَتُه  الَغىض  َكسيِد  حمنّبـــا   امُلضاُف  نادى  إذا  وكّري 
 

املعّمـــد الّطراف  حتت  ببِهكنٍَة  ُمعِجُب   واُلدّجُن  اُلّدجِن  َيوم   وتقصرُي 

    إهنا وجهة نظر فردية ممعنة يف فرديتها، ال تبايل إال بـ»األنا«، وال هتتم إالّ بالفعل 
الوجودي هلا، وليذهب املجتمع بعد ذلك إىل اجلحيم«؛ فثالثية حياة الشاعر هي: 
املرأة، واخلمر، والفروسية؛ املرأة استعمل معها تقصري اليوم املاطر، ورشب اخلمر 
وهكذا،«  حياته...  يف  األساس  فهي  الفروسية  أما  اجلاهلية،  يف  حياتية  رضورة 
يقف الشاعر طرفة بن العبد موقف التحدي من الشعور الديني السائد بني الناس، 

ولكن هذا التحدي حيمل طابع املأساة...
2-تنشأ الظاهرة االجتامعية نشأة تلقائية يف مجيع املستويات احلضارية والثقافية؛ 
وهي بحد ذاهتا وظيفة من الوظائف االجتامعية، تعمل عىل إشباع حاجات الناس 

الرضورية...
بموضوعيتها...  االجتامعية  الظاهرة  ختتص  التلقائية،  اخلاصية  هلذه  3-كنتيجة 
فالظواهر السياسية واللغوية واالقتصادية توجد يف كل جمتمع، وتنتقل من جيل 
»أمور  بأهنا  دوركايم:  يصفها  ولذا،  األفراد؛  بتغري  تتأثر  أن  دون  من  آخر،  إىل 

واقعية، ال متتزج بأهواء القادة واملقودين..«
4-ومن صفاهتا أيضا العمومية؛ إذ ال خيلو منها جمتمع، وهي تغطي فئات املجتمع 

كافة...
5-وهي أيضا دينامية؛ دائمة احلركة والتفاعل مع غريها من الظواهر...

      ونستخلص من الدراسات التي أعدها دوركايم أن الفرد يدين بعقل اجلامعة، 
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للتفكري  أساليب  هي  االجتامعية  فالنظم  هلا؛  املميزة  »عقليتها«  مجاعة  لكل  وأن 
والعمل، تسبق يف وجودها وجود األفراد أنفسهم.

بالسري  يلتزم  ثم  عليها؛ ومن  ومتفق  مستقرة  نظام  أمامه  وجيد  اإلنسان  يولد       
عىل هدهيا ومراعاهتا؛ ولذا، فإن الظواهر االجتامعية ال يمكن إرجاعها اىل ظواهر 
فردية؛ »إنام هي تيارات اجتامعية متارس ضغوطها عىل األفراد بام تتصف به من 
خصائص العمومية واإللزام والفاعلية...«، وعلم االجتامع يف نظر دوركايم هو 
دراسة الظواهر االجتامعية والنظم االجتامعية... عىل أهنا عنارص قائمة بالفعل، 

وليست تصورات تعتمد عىل مفاهيم ذاتية...

-الظاهرة االجتامعية السليمة واملعتلة عند دوركايم
     حني تعرض دوركايم للظواهر االجتامعية، ميز بني الظواهر السليمة والظواهر 
املريضة أو املعتلة... فالظاهرة السليمة كام يعرفها دوركايم؛ هي تلك التي توجد 
عىل الطبيعة التي جيب أن توجد عليها، أما املعتلة، فهي التي ينبغي أن تكون عىل 

نحو خمالف للنحو الذي توجد عليه حسب الواقع...1
االجتامعية  الظواهر  ضمن  اجلريمة  إدخال  إن  قائال:  دوركايم  ويستدرك       
النفسية  الناحيتني  الرتكيب من  املجرم هو شخص طبيعي  أن  يعني  السليمة، ال 
والبيولوجية... إنام يعني التأكيد أن اجلريمة عامل ال بد منه لسالمة املجتمع، وأهنا 

جزء ال يتجزأ من كل جمتمع سليم...2

-الضمري االجتامعي
املعتقدات واملشاعر املشرتكة  بأنه جمموع      يعرف دوركايم الضمري االجتامعي 

1 ـ  دوركايم، قواعد املنهج يف علم االجتامع، تر. حممود قاسم، ص124 - 137
2 ـ  حسن احلاج حسن، علم االجتامع األديب، ص116 - 117
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ملجمل أعضاء املجتمع؛ فهو يغطي بدقة كامل ضامئرنا؛ بحيث ال يعود الضمري 
وينسى  يذوب...  فالفرد  وينعدم وجوده مستقال؛  للجامعة،  تابع  الفردي سوى 
نفسه، وهيب ذاته كلها لألهداف املشرتكة. ويوضح دوركايم هذا املفهوم قائال: 
لوالها  إذ  اجلامعي،  الضمري  لوجود  رشط  الفردية  الضامئر  وجود  أن  صحيح 
أن  جيب  الضامئر  هذه  إن  بالكايف؛  ليس  الرضوري  الرشط  هذا  لكن  تشكل،  ملا 
تتولد  االحتاد  بشكل معني، ومن هذا  يكون  واحتادها  وتتحد؛  وتتشارك  تتفاعل 

احلياة االجتامعية...
     فاجلامعة، وفق دوركايم، تفكر، وحتس، وتترصف، بشكل مغاير متاما ملا يمكن 

أن يفعله أعضاؤها لو كانوا منفردين...
االجتامعية  الظاهرة  ولعله  اجتامعية؛  ظاهرة  أصال  هو  االجتامعي  فالضمري       
النموذج األعىل لشخصية اجلامعة،  األكرب واألشد »أوالية« وأصالة؛ ألنه يرسم 
تلك  يف  أعضاء  ليكونوا  يرتدوها  أن  األفراد  عىل  جيب  التي  الشخصية  وبالتايل 

اجلامعة. ومن النواحي التي يتجىل فيها الضمري اجلامعي:
الذكريات  أنواعها؛  عىل  واملعتقدات  األفكار  تتناول  التي  اجلامعية  -التصورات 

املشرتكة، ورؤية العامل، وتصور الكون، وطبيعة الكائن البرشي...
-القيم اجلامعية: وهي تصورات ارتدت الطابع الرمزي، وانتمت اىل عامل التنظيم 
املحلل واملحرم، والعدل والظلم، واخلري والرش، واملقدس  منها: مفهوم  املثايل؛ 

وامللعون، واجلامل والقبح...
-االنفعاالت والعواطف اجلامعية؛ ومعها، )مرافقة أو مسببة(، املامرسات اجلامعية 

والطقوس واألعامل اإلصالحية...
     يذكر أن من خصائص هذا الضمري: الشمول، والكيان املستقل، والفاعلية1، 

1ـ   للمزيد، ينظر: سعدي ضناوي، م.س.ص86
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كام يكون تأثريه أقوى يف املجتمعات البسيطة... ولكن السؤال املطروح هنا: كيف 
يتجىل الضمري االجتامعي يف األدب؟

اىل مجاعتهم؛ وهذه  بانتساهبم  العرب  مفاخر أرشاف  تربز  األديب،  النص       يف 
كاإلباء  وحفظوها:  وراعوها  العرب،  هبا  آمن  التي  القيم  معظم  تشمل  املفاخر 
والرشف والشجاعة والكرم وعدم السكوت عىل الضيم، واألخذ بالثأر... وهي 

كلها جتليات الضمري اجلامعي...
بني  فريدة  فهي  مفاخرهم؛  من  العرب  عدها  كلثوم  بن  عمرو  فمعلقة 
قصائد اجلاهلية الطوال، وقيل: إهنا بلغت ألف بيت، وأن ما وصل إلينا منها 
وإن  إليها،  وأضافوا  فيها  زادوا  تغلب  بني  إن  أيضًا:  وقيل  عرشها،  يبلغ  ال 

إعجاهبم هبا بلغ مبلغًا كبريًا، وقد عدوها من مفاخرهم.
القصيدة املوجودة بني أيدينا كلها فخر، وكلها مبالغة يف الفخر حتى إن 

هذا الفخر قد جتاوز املعقول، يقول ابن كلثوم:

أمجعينا طرًا  الناس  ولدنا 
ساجدينــــا اجلبابر  له  خترُّ 
سفينا نملؤه  البحر  وظهر 
قادرينا نبطش  حني  ونبطش 

مسلسالت والسيوف  كأنا 
صبي لنا  الفطام  بلغ  إذا 
عنا ضاق  حتى  الرب  مألنا 
عليها أضحى  ومــن  الدنيا  لنا 

ويعرض بامللك عمرو بن هند، قائال:

فينا الذل  نقر  أن  أبينا 
اجلاهلينا جهل  فوق  فنجهل 
اليقينا نخربك  وأنظرنا 
روينا قد  محرًا  ونصدرهن 

خفًا الناس  سام  امللك  ما  إذا 
علينا أحد  جيهلن  ال  أال 
علينا تعجل  فال  هند  أبا 
بيضــــًا الرايات  نورد  بأنا 

    وكل املعلقة فخر بقومه وهتديد للملك.
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    أما الشاعر عنرتة، فشارك يف كل حروب عبس، وشهد له املؤرخون بالبطولة 
التي حتىل هبا،  احلميدة  بالصفات  معلقته،  أشعاره، وال سيام  وتنطق  والعفة، 

وبالبطولة النادرة التي كان يظهرها يف الدفاع عن قبيلته.
ولعل النشأة البسيطة التي نشأها عبدًا قنًا، ثم ظهوره فجأة بطاًل مغوارًا، 
أسباب  من  قبيلته...  أبطال  به  الذي غمره  واحلسد  انتزاعا،  وانتزاعه حلريته 
باب  يف  أدخلوها  حتى  وبطوالته  صفاته  يف  فبالغوا  به،  الرواة  إعجاب 

األساطري.
حقائق،  عىل  بنيت  إنام  حمضة،  خيالية  »العنرتية«  األساطري  هذه  تكن  ومل 
وهذه احلقائق هي التي جعلت رسول اهلل )ص( يعجب به ويتمنى لو رآه.. 

يقول عنرتة:
تعلمي مل  بام  جاهلة  كنت  إن 
املغنم عند  وأعف  الوغى  أغشى 
املطعم كريم  به  أنال  حتى 

مالك يابنة  اخليل  سألت  هال 
أنني الوقائع  شهد  من  خيربك 
وأظله الطوى  عىل  أبيت  ولقد 
 

ويفتخر ببطولته، قائال:

مذمم غري  كررت  يتذامرون، 
األدهم لبان  يف  بئر  أشطان 
أقدم عنرت  ويك  الفوارس  قيل 

مجعهم أقبل  القوم  رأيت  ملا 
كأهنا والرماح  عنرت  يدعون 
سقمهـا وأبرأ  نفيس  شفى   ولقد 

    ولعنرتة ديوان شعر كبري كله يف الفروسية، والفخر ومكارم األخالق.
له غبار،  يشق  فارسًا المعًا ال  ثم غدا  العبودية،  نتاج  كان  أن عنرتة     والالفت 
عتقه  وبعد  العبيد،  الشعراء  يمثل  إذًا،  فعنرتة  نال حريته،  فروسيته هذه  وبسبب 
يمثل الشعراء الفرسان »السود«، وهذه الفئة من »السود« كانت إحدى طبقات 

املجتمع اجلاهيل...
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 -الشعور القومي والدور
     إذا كان املجتمع الكيل يؤمن مناخا من االطمئنان والفخر أحيانا للمجتمعات 
أو  مثال،  كاألمة  كيل؛  جمتمع  اىل  االنتامء  يف  الرغبة  أن  فيه،  شك  ال  فمام  اجلزئية؛ 
طاقة  يستوعب  وكفاح  لثورات  مولدا  كانت  عقبات،  اعرتضتها  إذا  القومية، 
جيل، بل أجيال، يصاحب ذلك كله إنتاج أديب غني، يثور مع الثوار، ويكافح مع 
املجاهدين، ويفخر مع املنترصين، اىل أن تتحقق الوحدة بني اجلامعات اجلزئية؛ 
يد  بكل  باب،  احلمراء  »للحرية  ألن  حتىص...؛  ال  أمثلة  العريب  األدب  يف  ولنا 

مدرجة يدق«...
    وهنا تثار قضية املوقع والدور الذي يشغله الفرد يف املجتمع؛ فعنرتة بن شداد 
كان مثال يتأرجح بني موقعه كعبد، ودوره كفارس... وهناك أبيات تربز حماولته 
السمو بدوره  عىل موقعه يف القبيلة، من طريق إبراز قوته وكرم أخالقه، وحاجة 

القبيلة إليه، وسعيه إىل سد هذه احلاجة، ما يعطيه دور الفارس...1
يف  والدور  حمدد؛  مركز  يف  الفرد  من  املتوقع  السلوك  نمط  بأنه  الدور  يعرف      
وهو  متعددة؛  أدوارا  املجتمع  يف  الفرد  يؤدي  صاحبه.  من  أثبت  املطلق  املفهوم 
فهو  مبكرة؛  الدور يف سن  الفرد مفهوم  ويلتقط  آن معا...  بغري دور يف  يضطلع 
نوعان:  املختلفة؛ واألدوار  أدوارهم  الراشدين يف  تقليد من حوله من  اىل  يميل 

منجزة وموروثة...
    وكام األدوار نوعان، كذلك املجتمعات؛ فاملجتمع الذي يعطي أولوية لألدوار 
يعطي  الذي  أما  العمودي،  االجتامعي  التحرك  يعيق  مغلق  جمتمع  هو  املوروثة 
األولوية لألدوار املنجزة، فهو جمتمع منفتح، يتميز بسهولة التحرك االجتامعي...2

1 ـ  م.ن. ص185
2 ـ  مدخل إىل علم االجتامع، ص35 - 36
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• اإلنسان والبيئة	
يقابل  وفيه  نفسه؛  عامل  هو  أحدمها  عاملني؛  يف  األقل  عىل  يعيش  فرد  كل  إن       
مشكالته الشخصية، ويتكيف مع املواقف التي تربز يف وجوده هو تبعا للرضورات 

العاجلة... والثاين هو عامل املجتمع حوله الذي به يتأثر يف كل منعطف...1
     ومن طبيعة اإلنسان أنه خملوق مهيأ للحياة يف مجاعة؛ وهو يف الوقت نفسه، 
متكيف مع اجلامعة؛ واملقصود بذلك، أنه كفرد، يملك الطموح لالتصال بنظائره 
مجاعة  قبله؛  موجودة  كانت  مجاعة  يف  عضو  نفسه،  الوقت  يف  وهو  والتقائهم، 

تشكله وتراقبه؛ سواء أراد أم مل يرد...
    ونادرا ما يوجد بني الناس من يستطيع مواصلة احلياة السوية من دون دخول 
املعايري  وكذلك  ومعطياته؛  الطبيعي  املناخ  إن  ثم  اجلامعة؛  يف  أي  الـ)نحن(؛  يف 
والقيم، ونامذج السلوك، وسائر عنارص احلضارة اخلاصة باجلامعة، تتلقف الفرد، 

منذ وروده اىل احلياة، وتعمل عىل طبعه بطابعها...
     إن ارتباط األدب بالبيئة االجتامعية يغدو أشد وضوحا إذا كان اإلنتاج األديب 
معدا لالتصال باجلمهور؛ أو إذا أريد له أن خيدم غرضا ذاتيا أو موضوعيا )دينيا 
أو سياسيا(، ويبدو أن »الغرضية« كانت من احلوافز األوىل لإلنتاج الفني، وكان 

مجهورها أفراد اجلامعة بكاملها...
     ويذهب غوشيف إىل أن مجيع آثار املبدعني، املادي منها والروحي، من متاثيل 
ومساكن وأغان وطقوس... التي نفهمها فهام مجاليا فحسب، كان »أصحاهبا« يرون 
فيها عالمات سحرية جتذب قوى األرواح، وهي بالتايل؛ كانت موضوعا مجاعيا، 

ويرى غاتشيف أنه مع ظهور املجتمع الطبقي، يبدأ الوجود احلقيقي للفن والشعر...2

1ـ   عيل حممد شلتوت، علم االجتامع الرتبوي، جامعة االسكندرية، 1970، ص17
2ـ   غيورغي غاتشيف، الوعي والفن، نوفل نيوف، عامل املعرفة، العدد 146، ص10
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إبداع  الفني، سواء كان       ويرى تاولس أن اخلطوة األوىل نحو تعليل اإلبداع 
قصيدة أو صورة، أو غري ذلك، هو الكشف عام شهده الشاعر من نقص يف بيئته، 

وكيف دفعه شعوره هبذا النقص اىل تفقد احلل الذي يرضيه...1
     ويعرتف دي الكروا بأن مجيع النظريات التي حتاول العثور عىل جذور النشاط 
الغريزة  نشاط  أو  كاللعب  اإلنساين؛  النشاط  نواحي  من  معينة  ناحية  يف  الفني 
من  آت  وبطالهنا  باطلة،  نظريات  كلها  الذات...  عرض  اىل  امليل  أو  اجلنسية 
لترصيف  وسيلة  إنه  احلياة...  بصميم  اتصاال  أشد  الفن  أن  اىل  نظرا  نقصها... 

النشاط اإلنساين ككل...2
تلحظ  أن  من  بد  ال  األدب،  إىل  االجتامعية  النظرة  فإن  سبق،  عام  فضال       
التصورات؛ أي من  املجتمع؛ وااليديولوجيا نسق من  السائدة يف  االيديولوجيا 
األفكار )املنطقية  أو اخليالية( واألحكام )اجلدلية الواضحة( التي تستخدم لرشح 
وضع اجلامعة، وتسويغه وتعليله... وهي ترتبط غالبا بالقيم؛ إهنا تستوعبها عىل 

مدى واسع، ولذا، يكون توجيهها املحدد لفعل اجلامعة التارخيي...3
أشياء حقيقية  لكنها  ليست جمرد رموز؛  الفنية  األعامل  إن  فرانكا ستل  يقول      
رضورية حلياة اجلامعات االجتامعية، ولنا أن نبحث من خالهلا، عن شواهد عىل 
االنعكاسات والبنى العقلية للاميض كام للحارض.. ويؤكد روجيه كايو أن األدب 
دعم  يف  ويساهم  املسبقة،  األفكار  يمحو  فهو  يصوره؛  الذي  املجتمع  يف  يؤثر 
ليس وقفا عىل  والطباع، وهذا  األذواق  تعدل  والكتب  أو زعزعته،  رأي معني، 
الكتابات الفكرية، بل إن القصص ال تقل تأثريا... فقضايا الشعوب، والثورات 
يف  ومساندا  وممهدا  مبرشا  هلا  وجدت  وسواها،  التحرر  ودعوات  االجتامعية، 

1ـ   مصطفى سويف، األسس النفسية لإلبداع الفني، مرص، دار املعارف، 1960، ص117
2 ـ  م. ن، ص240

3 ـ  سعدي الضناوي، علم االجتامع األديب، ص259 - 260



57

اإلنتاج األديب، يؤلب الرأي العام، وجيمع الكلمة حوهلا، ويشد إزرها... ولعل 
الثورة الفرنسية خري دليل عىل فعل األدب االجتامعي؛ فمن املعروف أن كتابات 
قد  وروسو  فولتري  كان  بينام  هلا،  الفكري  األساس  بوضعها  مهدت  مونتسيكيو 

هيجا حب الصورة يف قلوب الفرنسيني، وعجال وقوعها بوساطة كتاباهتام..
بعض  نعرض  أن  يمكن  لألدب،  االجتامعي  الفعل  عىل  أمثلة  وإلعطاء       
اللقطات من األدب العريب؛ ففي اجلاهلية كان للشعر دور مهم يف الرصاع؛ ولذا، 
أشعار  عىل  بالرد  املسلمني  للشعراء  سمح  )ص(  الرسول  أن  كام  املعارك،  رافق 
املرشكني... ويف »العرص احلديث«؛ حني رضب الفرنسيون دمشق... نظم أمحد 

شوقي »احلرية احلمراء«؛ منها:

وللحرية احلمراء باب    بكل يد مرضجة يدق
     ناهيك عن أن األدب يعكس احلياة االجتامعية التي يشهدها الشاعر؛ فيصور 
البالط، والرصاع والتنافس، والفقر والرتف، والعوز والطرب واملجون... وغري 

ذلك من املظاهر االجتامعية...
    كام أن العالقة بني األديب واجلمهور والبيئة، عالقة جدلية مستمرة؛ وإذا كان 
الضغط،  هذا  فليس  له؛  توجيها  أو  الكاتب،  عىل  ضغطا  يامرس  أن  للجمهور 
عادة، بالعملية القرسية املفروضة من اخلارج؛ إهنا غالبا عملية طبيعية، وقد تأيت 
عفوية وخالية من أي ضغط؛ ذاك أن األديب واجلمهور ينتميان اىل ثقافة واحدة، 
وظروف بيئية واحدة، ويعانيان من املشكالت نفسها... فلو عرضنا لبعض نامذج 
األدب التي تنتمي اىل عصور خمتلفة، لتبني لنا أن منها ما يرتبط، ال بإرادة األديب 
فقط، وإنام أيضا بالبيئة واالهتاممات التي هتيمن عىل اجلمهور، بشكل يمكن معه 
معرفة اإلطار البيئي للمقطوعة بمجرد قراءهتا...فمعظم الشعر اجلاهيل يمكن أن 
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يكون برهانا عىل ذلك، كام أن الشعر األندليس ينضج بأندلسيته...1
     يذكر أن روبري اسكاربت، ينظر إىل اجلمهور من زاويتني؛ زاوية ما قبل اخرتاع 
املطبعة، وزاوية ما بعده؛ فاملرحلة األوىل متتاز بمحدودية اجلمهور، إذ كان األدب 
أو  بشكل  تستطيع  التي  هي  الناس،  من  حمدودة  فئة  اىل  مبارشة،  بصورة  يتوجه 
األديب،  يعيش  إذ  الرعاية؛  هي  تلك  أدب؛  من  إليها  هيدى  ما  ثمن  دفع  بآخر، 
بصورة موقتة أو دائمة يف كنف متنفذ؛ ملكا كان أو أمريا، أو حتى وجيها؛ وهذا 
الشاعر،  أو  األديب  والتزاما من  تبعية معنوية،  يستتبع  املادية،  التبعية  النمط من 
ويدافع عنها... ومن  الدينية،  أو  السياسية  مواقفه  ويتبنى  وأفكاره،  الراعي  جتاه 
بالط  يف  الرعاية  عرف  األوىل،  اجلاهلية  عصور  منذ  العريب  األدب  أن  املعروف 

احلرية ودمشق، واستمرت الرعاية حتى العصور احلديثة...
     أما مرحلة ما بعد الطباعة، فقد عرفت مجهورا واسعا، مبهام، يتجاوز حدود 
البلد أحيانا... والكاتب غدا عندما يكتب، يضع نصب عينيه مجهورا مفرتضا، 
التوجهات... وآماله وطموحاته، ويكتب لرييض هذه  بميوله ورغباته  يتصوره 
فالكاتب يقيم يف خياله أو يف الواقع، حوارا مع مجهوره... إنه حوار هادف يقصد 

منه اإلثارة أو االقناع أو اإلعالم أو التحرير... فهو حوار ذو نية مسبقة...2
    ففي عرصنا احلديث، بعد أن تقاربت املسافات، وامتزجت الثقافات، مل يعد 
التي استمرت  املتناقضة املتصارعة  التيارات  جمال ألدب متقوقع... ولعل أقوى 
عرب احلقب التارخيية، تياران ما زاال يتفاعالن، وحركتهام يف صميم بحثنا؛ ومها 
األدب  يلتزم  هل  آخر،  بمعنى  امللتزم...  غري  األدب  وتيار  امللتزم،  األدب  تيار 
بقضايا اجلامعة؟  أم هو جمرد تعرب فني يصدر عن األديب كام يصدر الشدو عن 

1 ـ  سعدي الصناوي، م.س، ص298
2 ـ  م ن. ص297
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البلبل، واخلرير عن اجلدول، والعبري عن الزهر؟
     ال شك يف أن رائد األدب امللتزم يف العرص احلديث هو الكاتب والفيلسوف 
الفرنيس جان بول سارتر القائل يف هذا االجتاه: »نحن ال نرغب يف الكالم كي ال 
نقول شيئا، وحتى لو متنينا ذلك، ملا توصلنا إليه أصال...فام دام الكاتب ال يملك 
أية وسيلة للهرب، فإننا نريده أن يعانق عرصه بشكل وحيد... إنه صنع من أجله، 

كام صنع هو من أجل عرصه«1.
    ونجد صدى هلذا التيار يف أدبنا العريب احلديث؛ فنسمع رئيف خوري يقول: 

»إذا قال كاتب أو شاعر إنه يكتب أو ينظم لذات نفسه، فال تصدقوه...2«
وحتليل  لألدب،  اجتامعي  دور  عن  البحث  صميم  يف  أنفسنا  نجد  وهكذا،      

اجتامعي آلثاره...3
»حتليل« األدب من منظور تاريخ األدب واالجتامع واأللسنية

-النظرة التارخيية أو تاريخ األدب
    كانت هذه الدراسة هي النمط املسيطر خالل قرن، وال تزال آثارها باقية حتى 
اآلن، وتتلحص هذه الطريقة بدراسة حياة الكاتب وعرصه، ثم دراسة أثره األديب 
من وجهة نظر مجالية، أو من وجهة نظر انتامئه اىل تيار أديب معني، كام تتناول األدب 
حسب أنواعه وأغراضه وأصوله وتطورها عرب الزمن... يقول روبري اسكاربت: 
»إن تاريخ األدب، قد اكتفى، خالل قرون طويلة، وال يزال يكتفي اليوم غالبا، 
بدراسة اإلنسان واألثر؛ أي يعرض حياة األديب الفكرية، وينتقد نصه، معتمدا 

1ـ   جان بول سارتر، ما هو األدب، تر. جورج طرابييش، بريوت، املكتب التجاري، الط، الت، ص15 
16 -

2 ـ  رئيف خوري، األدب املسؤول، بريوت، دار اآلداب، الط، الت، ص47
3 ـ  ضناوي، ص23
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املضمون اجلامعي نوعا من الزينة...«
    ويؤخذ عىل هذه الطريقة أهنا جتمد اآلثار األدبية ضمن قوالب حمنطة، وجتزئ 
النظرة إليها؛ إهنا ال تعرض لتقويم جممل عمل األديب، وال إىل البحث عن العمق 
أو  العرص،  أدباء  عمل  ملجمل  تعرض  ال  كام  العمل،  هلذا  واالجتامعي  النفيس 

املرحلة أو املدرسة يف ضوء التفاعل مع البيئة، إال بصورة سطحية...

-الدراسة االجتامعية1
فهو  وثيقا؛  ارتباطا عضويا  باملجتمع  األدب  ارتباط  الدراسة من  تنطلق هذه      
ظاهرة اجتامعية تتداخل مع ظواهر أخرى، بحيث ال يمكن فهم األدب يف حقبة 

معينة، من دون فهم اإلطار االقتصادي واالجتامعي والسيايس لتلك احلقبة.
وإنام  باملناسبة،  أو  األديب  بحياة  األديب  األثر  بربط  الدراسة  تكتفي هذه      وال 
حتاول إجياد خيط متصل يبدأ من كل ما يصدر عن األديب موضوع الدراسة )أي 
قصائد ومقاالت وترصحيات، ورسائل، ومذكرات وسواها(، ويمتد حتى خيتلط 

بأعامله األدبية باملعنى الرصف...
    إهنا تنظر اىل العمل األديب من زاوية أنه رسالة موجهة صادرة عن األديب، هلا 
هدف عند اجلمهور؛ لذلك، تتناول الدراسة العمل األديب من حيث غاية املؤلف، 
واجلمهور  املؤلف  من  كال  تدرس  أهنا  أي  الغاية؛  هذه  حتقق  مدى  حيث  ومن 
دون  تارخيية  مرحلة  يف  تسود  التي  األدبية  االيديولوجيات  عن  فضال  اجتامعيا، 
بدراسة  هتتم  كام  اليها...  املنتمية  األدبية  األعامل  تدرس  خالهلا  ومن  أخرى، 

1 ـ  معظم األفكار الواردة حتت هذا العنوان، مأخوذة من كتاب التحليل االجتامعي لألدب، لـ السيد 
يسني، بريوت، دار التنوير.

-ينظر: سعدي الضناوي، علم االجتامع األديب، ص38 - 39
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الطباع والشخصيات يف العمل الروائي أو املرسحي، هبدف البحث عن اجلوانب 
االقتصادية واالجتامعية ملجتمع معني يف حقبة معينة...

االنكليزي  الكاتب  أعدها  دراسة  لألدب،  االجتامعية  الدراسة  أمثلة  ومن      
فورسرت عن جوانب األدب اإلنكليزي من العام 1918 حتى 1940؛ أي حقبة 

ما بني احلربني؛ ومما جاء فيها:
-أن احلركة االقتصادية قادت العامل من الزراعة اىل الصناعة والتصنيع الذي أثر 

يف نمط احلياة، االجتامعية؛ وبالتايل األدب...
-أن النظريات العلمية كان هلا صدى يف اجتاهات األدباء، وكذلك أثرت مدرسة 

التحليل النفيس يف خياهلم...

-الدراسة اللسانية  
    إن الدراسة األلسنية تنقل الدراسة من اإلطار اىل املحتوى؛ إهنا تتحاشى الرشح 
التعلييل الذي يربط األدب بالسياق التارخيي أو البيئي، وال تتوقف إال أمام النص 
نفسه.. وترفض تناول النص، كام يف االسلوب القديم، من جهة املبنى ثم املعنى،، 
بل يرى أصحاهبا أن املبنى واملعنى ال يمكن فصلهام... كام ترفض األلسنية دراسة 
األدب كصورة للحياة، بل ترى يف النص جمموعة من البنى اللغوية واألسلوبية 

واإليقاعية والصوتية...

-سوسيولوجيا األدب ومساراهتا
    ينبغي التأكيد بداية أن سوسيولوجيا األدب ال تقرتح نفسها كبديل عن الدراسات 
حتليلية  كمعرفة  ذاهتا  عن  تعلن  بل  األدب،  بتفسري  تعنى  التي  األدبية  واملناهج 
املجتمع و»حركياته«،  أبنية  التي يدشنها األدب مع  املمكنة  العالئق  تشتغل عىل 
إنتاجه يف  األديب، وتسائل رشوط  املتن  لتفكك  السوسيولوجيا  لقد جاءت هذه 
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فقد  ولذا،  مغايرة؛  مقاربات  باعتامد  املختلفة؛  االجتامعية  والوضعيات  األنساق 
كشفت التشابكات التي تبصم األدب يف عالقاته املفرتضة مع النسيج املجتمعي؛ 
فسوسيولوجيا األدب غايتها تفكيك العالئق القائمة بني الكاتب والعمل األديب 
واملجتمع من جهة ثالثة، هبدف الوصول إىل تفهم علمي لألسباب املؤدية إىل هذا 

اإلنتاج يف موضوعه وقيمته وممارسته أيضا...
    إن سوسيولوجيا األدب تلوح يف بعض األحيان كمعرفة مشغولة فقط بإنتاج 
األدب ونرشه واستهالكه، و يف مرات أخرى تتقدم كنموذج علمي للنقد األديب، 
خصوصا مع موجة النقد السوسيولوجي التي استحوذت عىل النقاش السيايس 
خالل منتصف القرن املايض وما بعده، ولكنها يف الواقع جتمع يف مطبخها الداخيل 
عددا من املقاربات التي حتلل خمتلف املظاهر األدبية داخل النص وخارجه، بني 
التقابل املوضوعايت هو الذي  الكاتب واملتلقي، األدب عموما واملجتمع، وهذا 

يكشف عن احلدود املعرفية لسوسيولوجيا األدب.
كموضوع،  والتحليل  بالدرس  األدب  إىل  تتوجه  األدب  سوسيولوجيا  إن      
األدب يف  دراسة  تعني  التقسيم،  هلذا  وفقا  املوضوعية  فاملقاربة  كقيمة وممارسة، 
التي  واملؤسسية  واجلاملية  السميولوجية  و  التكنولوجية  الوسائط  بكل  اتصاله 
حول  تتمحور  فهي  القيمية  املقاربة  أما  األدبية،  النصوص  إىل  الوصول  تتيح 
سؤال مركزي  هو: »ما الذي جيعل العمل أدبيا؟« مع األخذ يف احلسبان خمتلف 
املؤرشات التي تتفرع عن هذا السؤال، يف حني نجد املقاربة »املامرساتية« تركز عىل 

األدب عىل وجه اخلصوص من منظور االستهالك...
    ونظرا إىل أن الظاهرة األدبية تشكل حضورا عاليا يف أغلب تفاصيل املجتمع، 
وألن املداخل العلمية إليها تظل متعددة بشكل الفت، فقد كان رضوريا أن تؤسس 
سوسيولوجيا يف مطبخها الداخيل سوسيولوجيات أخرى، أمال يف التمكن معرفيا 
من حدود الظاهرة وامتداداهتا، وهكذا بتنا نتابع منذ بداية الستينيات من القرن 
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املايض تواترا يف إنتاج الفروع السوسيولوجية حتت »شعار« سوسيولوجيا األدب، 
وسوسيولوجيا  القراءة،  سوسيولوجيا  يف  متخصصني  باحثني  نقابل  رصنا  لقد 

الرواية، وسوسيولوجيا النقد، وسوسيولوجيا األنواع األدبية... 
    إن هذا التطور املعريف الذي عرفته سوسيولوجيا األدب، ما هو إال تراكم تارخيي 
 )laucian Goldman(إلسهامات كثري من الرواد... فأعامل لوسيان غولدمان
الذي اهتم بالتحليل االجتامعي للرموز الفنية يف األدب، تعد من الكالسيكيات 

األساسية للمقاربة االجتامعية لألدب، واألمر نفسه ينطبق عىل أعامل أمبريتو...
-النص واملؤرشات االجتامعية

     يرى املتحمسون للتحليل االجتامعي أن النص األديب مفعم بمؤرشات اجتامعية؛ 
ففي حتليله لنص »البدو«، يؤكد سعدي ضناوي وجود العنارص اآلتية:

-أوال: اجلامعات البرشية وطبيعتها املميزة: العنرص البرشي)البدو(، طباع البدو 
)خشونة، فردية(، ومن صفاهتم )احلزم...(

والتوزيع  ووصفها...(،  )الصحراء  األرض  املورفولوجي:  اإلطار  -ثانيا: 
االقتصادي  والنشاط  والكأل...(،  املاء  وراء  سعيا  تنتقل  )قبيلة  الديموغرايف 

)رعي، وغزو...(، والتكنولوجيا االقتصادية واحلربية والطبيعية...
-ثالثا: التنظيم: ديموقراطي وإقطاعي، والسلطة )زعيم، شيخ(، والسلطة العائلية 

بيد الرجل، والعالقات اخلارجية؛ كالصداقات واملحالفات والغزوات...
-املواقع واألدوار...

والتقاليد،  والعادات،  واملعايري،  والقيم،  وااليديولوجيا،  التصورات  -رابعا: 
والطقوس...

خامسا: تاريخ اجلامعة... شخصيات تارخيية، وآثار عمرانية...األجماد...1

192-1 1
194
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األدبية،  قراءاهتم لألعامل  املنهج يف  الذين وظفوا هذا  العرب  النقاد  ومن       
نجد حممد منذور، وحممود أمني العامل، وغايل شكري، ونجيب العويف، وإدريس 

الناقوري، ومحيد حلميداين الكاتب املغريب املهتم بالنقد وال سيام الرواية...1

حتليل نص يف ضوء املنهج االجتامعي

مؤرشات  حتمل  بنصوص  مفعم  وحديثه،  قديمه  العريب،  األدب  أن  يالحظ      
اجتامعية واضحة املعامل؛ وال سيام تلك التي تعرب عن حاجات اإلنسان الرضورية؛ 
كالطعام واحلياة... فضال عن القيم واالجتاهات السائدة يف املجتمع... يقول عبد 

الوهاب البيَّايت يف قصيدته »سوق القرية« من ديوان: »أباريق مهشمة«:
الّشمُس واحلُمـُر اهلزيلة ُ والّذباب

و حذاُء جندّي قديم 
يتداوُل األيدي، وفالح ٌ حيّدق ُيف الفراغ:

»يف مطلع ِ العـام ِاجلديد
يداَي متتلئان ِ حتاًم بـِالنقود

وسأشرتي هذا احلذاء«
...

واحلاصدوَن املتعـبون:
»زرعـوا ومل نأكل  

ونزرُع، صاغـريَن، فيأكلون«
...

الروائي  “والنقد  الرسدي”،  النص  “وبنية  الواقع”،  ورؤية  املغربية  “الرواية  مؤلفاته  من  ـ    1
واإليديولوجيا”، و“من أجل حتليل سوسيو بنائي للرواية: رواية املعلم عيل نموذجا«...
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وبائعـاُت الكرم ِ جيمعـَن الّسالل:
»عـينا حبيبي كوكبان ِ

وصدرُه ورُد الّربيع«
***   ***

فيه من بضاعة ومتبضعني، ومن  القرية، وما  تتكلم عىل سوق  القصيدة      هذه 
يقرأ هذه القصيدة وحديثها عن الفقر الذي دلت عليه بعض األفكار مثل: تداول 
الناس »حذاء قديم« مل يستطع أحد رشاءه، وحديث الفالح الفقري لنفسه أنه يف 
عنه  وعرّب  املجتمع  قصد  الشاعر  أن  يالحظ  احلذاء،  هذا  سيشرتي  املقبل  العام 

بالسوق؛ نظرا إىل اختالف املوجودين فيه باختالف طبقات املجتمع...
    ويبدو أن املشكلة الكربى التي تواجه جمتمع الشاعر هي الفقر الذي دلت عليه بعض 

األفكار الواقعية؛ فالح حيدق يف الفراغ، واحلاصدون املتعبون، وزرعوا ومل نأكل... 
يف  تتمثل  وطبقته،  جمتمعه  تؤرق  أخرى  مشكلة  عىل  أيضا  الشاعر  وتكلم      
الكادحة يف املجتمع، وهو ما ظهر من خالل  الطبقة  العليا عىل  الطبقة  سيطرت 
استغالل الطبقة الربجوازية للفالحني الفقراء أبشع استغالل واغتصاب زرعهم 
القول  الشاعر  فقلب  واالستغالل،  الذل  هذا  عىل  الفالح  وسخط  وجهدهم، 

املعروف: »زرعوا فأكلنا، ونزرع فيأكلون« تعبريًا عن ذلك.
ثم انتقل يف مقطع آخر إىل وصف بائعات الَكرم اللوايت مجعن سالهلن وغادرن 
السوق، وغنائهن الذي يدل عىل الفرح والرسور، فربام قصد الشاعر هبن الطبقة 

الربجوازية التي تعيش حياة هانئة رغيدة عىل حساب الطبقة الكادحة...
    ...وهكذا، صور الشاعر يف هذه القصيدة مهوم جمتمعه تصويرًا دقيقًا، معربًا 
الساخطون،  والفالحون  القديم،  احلذاء  منها  واقعية؛  بأفكار  املشاكل  هذه  عن 
وبائعات الكرم... ما يعني تفاعل الشاعر مع مهوم جمتمعه؛ كون األخري بمنزلة  

املنبع الوحيد إلبداعه...
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»األدب واملجتمع دراسة يف علم اجتامع األدب1«

     هذا العنوان هو عنوان كتاب ألفه حسني عبد احلميد أمحد رشوان، حياول فيه 
“أن يربز الدوافع التارخيية واحلضارية والقومية التي حدت باملثقفني إىل رضورة 
البحث عن أساليب تعبريية جديدة، وبلورة رؤى وصياغات مغايرة لتلك التي 

سادت يف مرحلة سابقة”2.              
يف  املجتمع  يؤديه  الذي  الدور  عن  يكشف  أنه  يف  الكتاب  هذا  أمهية  وتبدو      
صياغة النصوص األدبية، يف خمتلف املجتمعات، ويف عهود متباينة، ما يكشف 
عن اختالف وتنوع األدبيات من عرص إىل عرص، ومن جمتمع إىل آخر. ويوحي 
بوجود ارتباط بني األدب واملجتمع، وعىل ذلك فهذا الكتاب هو يف )علم اجتامع 

األدب(.
املقارنة،  مع  تتبع،  إذ  املقارن،  التارخيي  املنهج  الكتاب  هذا  يف  واستخدم...      
الراشدين، والعرص  اخللفاء  العرص اجلاهيل، وعرص  الشعر يف  األدب، وال سيام 

األموي، والعبايس، والعرص األيويب، والعرص الفاطمي.
الفصل األول )األدب وأمهيته(؛ ضمن  الباب األول )األدب( من      ونقرأ يف 
لغوي  نشاط  بأنه  األدب  بارت(  )دوالن  يعرف  األدب(:  )ما  هو  فرعي  عنوان 
متكامل ومستقل بذاته، وال هيدف الكاتب املبدع يف الكتابة إىل تضمني أي حقائق 
أو معلومات معينة حمددة، وإنام هيدف إىل إثارة خمتلف األفكار يف ذهن القارئ. 
عن  معلومات  أية  أو  أخالقية  حقائق  أي  اخليالية،  األعامل  تتضمن  ال  وكذلك 

1 ـ  املؤلف: حسني عبد احلميد أمحد رشوان، االسكندرية – مرص، املكتب اجلامعي احلديث، ط1، 
2005

2 ـ  املقدمة.
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نفسه،  املؤلف  بال من  ذا  تقدم شيئًا  إهنا ال  بل  أو أي شخصية واقعية،  املجتمع 
و»بمجرد أن تتم طباعة النص، يفقد الكاتب أو املؤلف كل حقوقه فيه«. ويذهب 
ملختلف  خيضعه  وأن  يشاء،  ما  بالنص  ليفعل  الناقد  أو  القارئ  إىل  احلق  هذا 
األساليب واملناهج للكشف عام يسميه )بارت( مجع أو تعدد النظم التي حيتوهيا 

النص«.
ومن العنوان الفرعي )أمهية األدب للحياة( نقرأ: »ينمي األدب يف الكاتب القدرة 
الطبيعية، والشعور  النفس، ويولد اإلحساس باالرتقاء بقدرهتا  التعبري عن  عىل 
العالقات  يف  التأمل  عىل  ويّدرهبا  األخالقي،  احلس  ونقاء  بالنشوة،  الصايف 

اإلنسانية وعىل التمعن يف احلكم«.
    وعندما يقرأ القارئ لكبار الشعراء، يشعر بوفرة احلياة وبواقع وصالبة العوامل 
التي يبتدعوهنا وبصدق جتربتها. وكبار الشعراء هم أساتذة احلكمة والفصاحة، 

وهم يروضون القلب والضمري.
الفنون  يف  واالجتامعية  الفيزيقية  املتغريات  )دور  الثاين  الباب  من  نقرأه  ومما      
األدبية(: يصف األديب ما حييط به من ظواهر فيزيقية؛ فقد نشأ العريب عىل أديم 
الصحراء أو عاش يف كنف الطبيعة حتتضنه صباح مساء، وتتجىل أمامه بكل ما 
فيها من نعيم وقسوة، شمسها املحرقة تلفح وجهه؛ بام ترسله من شواظ ملتهب، 
كل  فيجف  السامء،  متسك  الشتاء  يف  القارس،  الربد  من  أطرافه  تتجمد  وأحيانًا 
يشء يف الصحراء، وهتطل األمطار غزيرة أحيانًا، فتجرف أمامها كل يشء. وقد 
البدهية، والذكاء  البيئة الصحراوية يف حياة أهلها، فهم يتميزون بحضور  أثرت 
ُمثل  الصحراوية  البيئة  من  وتولد  اجلياشة،  والعاطفة  املرهف،  واحلس  املتوقد، 
لتحقيقها؛  ويسعون  هبا،  يتغنون  العرب  وصار  القاسية،  الطبيعة  ملواجهة  ُعليا 
الضيم،  وإباء  بالعهد،  والوفاء  والعفة...  امللهوف،  وإغاثة  والنجدة،  فالكرم، 

واملحافظة عىل الرشف، مجيعها قيم أخالقية فرضتها البيئة الصحراوية.
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البيئة  فرضته  الذي  املرير  الرصاع  يلحظ  اجلاهيل  الشعر  دواوين  واملتطلع يف      
الفالة  يف  الرحلة  العريب  ألف  حتى  احلياة،  أجل  من  القاسية  اجلافة  الصحراوية 
تكاد  ال  دائمة  رحالت  حياته  يصور  العبدي(  )املتعب  فهذا  الرزق،  وراء  سعيًا 

تنتهي، يقول:
إذا ما قمت أرحلها بليل                تأوه آهة الرجل احلزين

عرب  األدب(  يف  ودورها  االجتامعية  )النُظم  الثالث  الباب  من  نقرأ  وكذلك      
الفصل التاسع )األرسة ودورها يف األدب(: كان للمرأة العربية يف العرص اجلاهيل 
الرجل  قيمة  تدرك  فهي  بالشجاعة؛  زاخرة  تنشئة  أوالدها  تنشئة  يف  كبري  فضل 
الشجاع الذي تنتظره القبيلة ليذود عنها، ويدرأ كيد أعدائها، ويكسب هلا املجد 
فتياهتا، ويستذل شيوخها، وهيزم رجاهلا؛  نساؤها، ومتتهن  والرشف، فال تسبى 
لذلك كانت ترضعه مع لبنها صفات املجد، وطلب السؤدد، ينشأ وقد تأصلت 
فيه الروح البطولية، فها هي )شيامء( تقصد حممدًا الكريم، وهو يف صباه يف بادية 

بني سعد، فتويص له باخلري، فتقول:
يا ربنا ابق لنا حممدًا    حتى أراه يافعًا وأمـــردا

ثم أراه سيدًا مــودا    وأكبت أعاديه معًا واحلسدا
واعطه عزًا يدوم أبدًا

)الطبقة االجتامعية والتغيري االجتامعي ودورها يف  الرابع  الباب  نقرأ من  ثم      
األدب( كام هو مدّون يف الفصل الثالث عرش )الطبقة االجتامعية(: يكشف هذا 
اجلزء من الكتاب عن تداخل الطبقة االجتامعية يف العمل األديب. فاجلواري يف 
العرص العبايس مل يكن مجيعًا من مستوى واحد أو طبقة واحدة، فمستويات حياة 
الذي عرفه العرص، فاجلواري  التفاوت االجتامعي  اجلواري تعكس مجيع صور 
قبل كل يشء مل يكّن مغنيات أو شاعرات بارزات، فهناك... اللوايت يقمن باخلدمة 
يف البيوت، و... املربيات واملشتغالت باألعامل املمتهنة... وقد متتلك امرأة حرة 
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جمموعة من اجلواري والغلامن “يقومون عىل خدمتها”...
    ويظهر يف العرص العبايس ما يسمى بـ)الزواج النهاري( الذي يبدو أنه مل يكن 
زواجًا معلنًا، وربام كان موقتًا، ويقوم الزوج فيه بزيارة زوجه هنارًا فقط يف بيتها، 
ويبدو أن هذا الزواج قد شاع يف البرصة منذ القرن الثاين للهجرة، وقد تلجأ املرأة 
إىل هذا النوع من الزواج يف ظروف مادية صعبة، وذلك لكسب معاشها، وقوت 

يومها، فهو وسيلة من وسائل العيش.
    وهكذا، فإن منزلة املرأة يف هذا العرص تتفاوت بتفاوت الطبقات واألحوال. 
يقذف  حيث  اهلجائي،  الشعر  وجود  إىل  هذا  املرأة  طبقات  تفاوت  ساعد  ولقد 

الشاعر نساء اآلخرين... ويشتم أعراضهم عالنية.

-املنَهج االجتامعي يف الّدراسة األدبيَّة
    ثمة جانب يف األدب ال يستطيع أي دارس له أن يتجاهله، أو يقلل من أمهيته، 
هو اجلانب االجتامعي، فاألدب فن لغوي، أي أن أداته اجتامعية، فاللغة ال تكون 
يشار  أن  من  أوضح  اللغة  يف  االجتامعي  يكون املجتمع1،  واجلانب  حيث  إال 
إليه، وهناك علم حديث من علوم اللغة موقوف عليه هو اللسانيات االجتامعية 
اجتامعي  فعل  ألنه  إنشاء اجتامعي،  كذلك  واألدب   ،Sociolinguistics
يؤدى يف جمتمع، يقوم به منتج هو الكاتب، ويتلقاه مستهلك هو القارئ، يف إطار 
الرتبوية واجلامعية  املؤسسات  يضم  املجتمع،  هذا  ينظمها  التي  العالقات  من 
أو  األدب،  اجتامع  والثقافية واإلعالمية وغريها، ويدرسه علم خاص هو علم 
  Sociology of(2األدب بسوسيولوجيا  أحيانًا  الباحثني  بعض  ما يسميه 

1ـ  دراسة أعدها عبد النبي صطيف، عنواهنا املنَهج االجتامعي يف الّدراسة األدبيَّة..
   Diana Laurenson and Alan Swingwood, The Sociology:2ـ  انظر عىل سبيل املثال

of Literature )Paladin, London, 1972(.
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أنيطت هبم مهمة  أناس  يتواله   literature(. ودراسة األدب شأن اجتامعي، 
من  وينقلها  األدب،  جيسدها  واملثل التي  القيم  عىل  للحفاظ  رضورية  اجتامعية 

جيل إىل جيل بغاية صون هوية األمة التي يفصح عنها.  
امليل إىل دراسة هذا اجلانب من األدب،  الكثري مما يعزز      ومعنى هذا أن ثمة 
املنهج  أتباع  أن  احلال  وواقع  الدراسة،  هذه  عىل  االجتامع  االستعانة بعلم  وإىل 
لدراسة  وانرصفوا  اإلغراءات،  هذه  يقاوموا  مل  الدراسة األدبية  يف  االجتامعي 

وجوه اجتامعية شتى من األدب،  أكثرها أمهية:  
 -املنتج، أو املؤلف أو الكاتب، أو األديب.  

 -النتاج: أو األثر األديب، أو املؤلف، أو العمل األديب، أو النص.  
 -املستهلك: أو متلقي األثر األديب، أو قارئه، أو املتأثر به.  

األدبية، عضو  الدراسة  املنهج االجتامعي يف  اتباع  يراه  فإنه، كام  فأما املنتج1      
يف جمتمع» منغمس يف وضع اجتامعي معني، ويتلقى نوعًا معينا من االعرتاف 
االجتامعي، كام أنه خياطب مجهورًا، مهام كان افرتاضيًا”2؛ ومعنى هذا، أن موقعه 

يف هذا املجتمع، وعالقاته به مهمة جدًا يف تأديته عمله يف اإلنتاج األديب.  
يف انحيازه  أو  أصوله،  يف  الكاتب  إليها  ينتمي  التي  االجتامعية  فالطبقة      
الواعي، وموقعها يف السلم االجتامعي، ودورها يف اقتصاد املجتمع الذي يقوم 
الذي يوجه  التي تعاين منها، وتارخيها  املستقبل. ومشكالهتا  به، وتطلعاهتا نحو 
حتركاهتا، ورؤيتها للوجود والكون من حوهلا، ترتك آثارها يف الكاتب؛ وال سيام 

1ـ  حول مفهوم »األديب بوصفه منتجًا«؛ ينظر: فصل من كتاب:
  “The Author as Producer”   Terry Eagleton. Marxism and 

Criticism (Methuen, London, 1976 PP59-83 Literary
2 ـ  رينيه ويليك وأوستن وارين.  نظرية األدب، تر. حميي الدين صبحي ومرا. حسام اخلطيب، ط3، 

)املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، 1985، ص97. 
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يف أداته اللغوية،  واألجناس األدبية التي خيتارها،   املوضوعات التي يعرضها،  
وطريقة صياغته هلا، والداللة القريبة والبعيدة التي حتملها آثاره، والتطلعات التي 

تبرش هبا هذه اآلثار،  والقيم التي متجدها أو تدعو إليها أو تسوغها.  
اإلنتاج األديب.  أثناء عملية  يؤديه يف  ما  إهنا باختصار ترتك بصامهتا عىل كل      
وال ننسى أن األدب كان دائاًم سالحًا تستخدمه الطبقات االجتامعية واملختلفة 
القوى  تعبئة  ناجعة يف  أداة  كان  ما  املجتمع، وغالبًا  يف رصاعها عىل السيادة يف 

االجتامعية املتفردة، ودفعها لتحقيق هدف تنشده طبقة اجتامعية ما.  
    ودارس األدب معني بدراسة هذا التأثري يف أثناء مواجهته للنص األديب شارحًا 
وحملاًل ومفرسًا ومقومًا. ولذا، جيد نفسه مضطرًا يف أغلب األحيان إىل البحث 
االجتامعي  منشئه  ويف  فيه...  وعاش  منه  أتى  الذي  الكاتب، وحميطه  سرية  يف 
االجتامعي  الرصاع  عملية  يف  وآرائه  ووضعه االقتصادي،  األرسية،  وخلفيته 

الدائر يف جمتمعه، وغري ذلك مما ييرس عىل الدارس مواجهته لنصه.
صلتها  يكفي، ألن تفسري  ال  الكاتب  املعطيات عن  هذه  مجع  فإن  وبالطبع؛      
يعتقد بعض  فقد  معًا.  آن  يف  والصعوبة  اخلطورة  غاية  يف  أمر  األدبية  باآلثار 
وأيديولوجية  والء  بالرضورة  يفرض  للكاتب  االجتامعي  املنشأ  أن  الدارسني 
اجتامعيني خاصني به، ورسعان ما يكتشف هؤالء أن األمر ليس هبذه اآللية. إذ 
هناك العديد من الكتاب الذين “خانوا” طبقتهم، وتنكروا هلا، وانحازوا إىل طبقة 

أخرى )مثل عروة بن الورد، وشيل، وكاراليل، وتولستوي وغريهم(...
    فالكاتب يف هناية املطاف مواطن، أو كائن اجتامعي، له رأيه يف املسائل االجتامعية 
والسياسية يف بلده، وغالبًا ما يميل عليه هذا الرأي والءه وأيديولوجيته املتصلة 
هبذه الطبقة أو تلك، ومعنى هذا أن عىل دارس األدب أال يكتفي بدراسة انتامء 
الكاتب من الوثائق غري األدبية املتعلقة بسريته، بل يعمد كذلك إىل تبيان انتامئه 
واجتاهه وأيديولوجيته من كتاباته أيضًا، فاألصول االجتامعية ال تؤدي إال دورًا 
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وأيديولوجيته.  ووالؤه  االجتامعي  الكاتب  مركز  التي يثريها  املسائل  يف  ثانويًا 
"ألن الكتاب... يضعون أنفسهم يف خدمة طبقة أخرى، غالبًا، فقد كتب معظم 
شعر البالط رجال تبنوا أيديولوجية محاهتم وذوقهم، ولو أهنم ولدوا يف منزلة 
دنيا”1. ومعنى هذا أن انحياز كاتب ما لطبقة ولفئة اجتامعية شأن متليه عليه آراؤه 
يف عملية الرصاع االجتامعي الدائر يف جمتمعه. وهذه اآلراء تتحدد غالبًا بمجموعة 
من العوامل، لعل أكثرها أمهية، تكوين الكاتب الثقايف، ودوره االجتامعي الذي 
يؤديه، وما يراكمه ذلك من خربات وجتارب تشكل رؤيته للعامل، وتوجه مواقفه 

من الطبقات والفئات االجتامعية املتنافسة عىل مركز القيادة يف املجتمع.  
ما، قد تضاءل بالتدريج.  اجتامعية  فئة  أو  لطبقة  الكاتب  انتامء  أن      واملالحظ 
فمقابل االنتامء التام الذي جتده لدى الشاعر اجلاهيل ـ صوت قبيلته املفصح عن 
كل شؤوهنا املهمة ـ نجد االنتامء املحدود لدى الكاتب يف العرص احلديث؛ حيث 
تزداد  نفسه وإنتاجه، وبالتايل  الكاتب، يف موارده االقتصادية، عىل  يزداد اعتامد 
املسهم  هو  فالقارئ  خياطبه،  األدبية الذي  اآلثار  مستهلك  أو  عنايته بالقارئ 
ثمن  يدفع  من  وهو  جمتمع،  أي  يف  األديب  اإلنتاج  متويل عملية  يف  أمهية  األكثر 

الكتاب يف هناية املطاف.  
حموره  لعامل  تقديمه  خالل  من  واضح،  فيه  االجتامعي  فاجلانب  أما النتاج؛      
النوعية  املعرفة  االجتامع هو  فعلم  نعيمة2...  ميخائيل  حد تعبري  عىل  اإلنسان، 
األكثر فائدة يف دراسة هذا العامل، شخصياته، وعالقاته، وقيمه، وأعرافه، ونظمه، 

ومعايريه املختلفة وغري ذلك.

1 ـ  رينيه ويليك وأوستن وارين.  نظرية األدب، ص100
2ـ    ينظر: فصل “حمور األدب” من كتاب الغربال، ط12، )مؤسسة نوفل، بريوت، 1981(، ص21، 

28وهو مقدمة كتبها نعيمة ملجموعة الرابطة القلمية التي صدرت العام 1931
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    فالكاتب مهام بعد خياله وشط، ال بد من أن ينطلق يف عمله من واقع إنساين 
ما، يستمد مواده منه، ويشكلها بطريقته اخلاصة به التي حتمل معها داللة ما إىل 
القارئ. وهو يف عملية اإلنتاج األديب، ال بد من أن يصدر عن جتاربه املبارشة التي 
تيرس له، برتاكمها عرب السنني، مادة تصلح لبناء عامل مقنع حيمل مصداقية لقارئه 

أو متلقيه، حتفزه عىل تغيري عامله هو نحو األفضل...
    واألدب بعد ذلك نتاج له أثره يف املجتمع وأعضائه، وحسبنا أن نشري يف هذا 
السياق إىل الدور الذي يؤديه هذا األدب يف تكوين الفرد يف أي جمتمع؛ فاألدب 
هو األداة املهمة التي يلجأ إليها يف تربية الناشئة وغريهم من املجموعات والفئات 

االجتامعية املختلفة التي يقرأ هلا األدب، أو تقرؤه من املهد إىل اللحد.  
    واألدب، فضاًل عام تقدم، ويف كثري من األحايني، يقدم صورة ما عن املجتمع 
الصورة  عن  وبعدًا  قربًا  الصورة  هذه  تفاوت  من  الرغم  وعىل  فيه،  أنتج  الذي 
وراء  هذا  كان  وربام  هبا...  بارتباطها  حمتفظة  تظل  أهنا  إال  للمجتمع،  احلقيقية 
يكتب  اجتامعية.  وثائق  األدبية بوصفها  األعامل  دراسة  الدارسني  حماولة بعض 
بعض  استخالص  باإلمكان  أن  يف  األدب”:  ال شك  “نظرية  يف  ويليك  رينيه 
استخدام  أقدم  العمل كان  هذا  إن  الواقع،  ويف  األدب،  من  االجتامعية  الصور 

لألدب قام به دارسوه املنهجيون”.  
لألدب  أن  اإلنكليزي،  للشعر  حقيقي  مؤرخ  أول  وارتون،  ويعتقد توماس      
“فضلية ختصه، وهي التسجيل املخلص لسامت العرص، واحلفاظ عىل أبرز متثيل 
ويرى هذا الكاتب وخلفاؤه من علامء اآلثار أن  لألخالق وأفضل تعبري عنها”. 
األدب “أهم” كنز ضم العادات واألزياء، وأنه مرجع لتاريخ احلضارة، خصوصًا 

عهد الفروسية وانحطاطه.
    أما بالنسبة إىل القراء املعارصين، فمعظمهم يستقون انطباعاهتم الرئيسة عن 

املجتمعات األجنبية من قراءة الروايات”. 
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ضئيلة  قيمة  ذا  يظل  بعد،  ما  يف  يضيف  كام  الدراسة،  من  النوع  ولكن هذا      
"األدب بكل بساطة مرآة للحياة، إعادة إنتاج  ما دام الدارسون يسلمون بأن:   
هلا، وبالتايل، وبكل وضوح، وثيقة اجتامعية. ليس ملثل هذه الدراسات قيمة ما 
مل نعرف املنهج الفني للقصاص موضع الدراسة، ما مل نستطع أن نحدد ـ بشكل 
عيني وليس بعبارات عامة فقط ـ ما هو موقع الصورة من احلقيقة االجتامعية، 
مثالية،  أو  نواح معينة، هجائية، هازلة،  أهنا، يف  أم  هل هي واقعية يف غرضها؟ 
رومانسية؟”1؛ ولذا فإن املرء يميل إىل أن يأخذ مأخذًا جديًا حتذير أحد الدارسني 
ببنية املجتمع  الذي يؤكد أنه: » ال يستطيع سوى الشخص الذي يملك معرفة 
من مصادر أخرى يف املصادر األدبية الرصف، أن يكتشف يف ما إذا كانت نامذج 
اجتامعية معينة، وسلوكها، قد أعيد إنتاجها يف الرواية، وإىل أي حد... أما العنرص 
الكاتب،  رغبات  عن  فقط تعبري  هو  وما  الواقعية،  واملالحظة  املحض،  اخليايل 

فيجب أن يفصل بعضها عن بعض يف كل حالة بطريقة ماهرة”.  
املمول  اليوم  أما املستهلك2؛ فهو عنرص مهم يف عملية اإلنتاج األديب، وهو      
احلقيقي واألكثر أمهية هلا؛ ولذا، فإن املنهج االجتامعي يف دراسة األدب، ينرصف 
إىل تفحص دوره يف هذه العملية، فيتوقف عند احلوافز االجتامعية املختلفة التي 
جتعل القارئ يقبل عىل قراءة أعامل حمددة، أو رشائها، مثلام يدرس املثبطات التي 
حتول بينه وبني هذه القراءة، أو جتعله يعرض عن أعامل أدبية معينة، وحيلل أنامط 
وعالقاهتا،  األديب  اإلنتاج  عملية  خمتلف جوانب  يف  وتأثريه  وآلياته  االستهالك 
ويدرس الدور املهم الذي يناط باألدب بشكل مبارش أو غري مبارش يف ترسيخ 

1 ـ  رينيه ويليك وأوستن وارين.  نظرية األدب، ص 106، 107، 222
املنهجي.    غايل  إهلام  كتاب  من  التوايل  2 ـ  ينظر: الفصل2، و3، بعنوان: “الوسيط” و”القارئ” عىل 
غادة السامنـ  احلب واحلرب: دراسة يف علم االجتامع األديب. دار الطليعة، بريوت، 1986. والكتاب يف 

األصل جزء من أطروحة دكتوراه يف علم االجتامع األديب. 
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أنامط معينة من النظم والعالقات والقيم االجتامعية، مثلام حيلل تأثريه يف عملية 
الرصاع االجتامعي بمختلف وجوهها.  

    وعىل الرغم من إيامن املرء بجدوى اللجوء إىل هذه املعرفة النوعية التي يمكن أن 
يوفرها علم االجتامع لدارس األدب يف تفحصه للجوانب االجتامعية فيه، إال أنه 
ينبغي أن يذكر بأن األدب فن مجيل له قوانينه ونظمه وأعرافه ومقاييسه ومعايريه 
اخلاصة به...التي يستطيع من خالهلا أن يؤدي وظيفته اجلاملية يف حياتنا، صحيح 
وظيفته  تبقى  ولكن  ـ  وسياسية  واجتامعية  ـ تربوية  عديدة  وظائف  يؤدي  أنه 
اجلاملية الوظيفة السائدة بني هذه الوظائف، ألهنا الوظيفة التي حتدد هويته أوالً، 
ومقدار نجاحه يف تأدية وظائفه األخرى ثانيًا، فاألدب يامرس وظائفه كلها من 

خالل كونه أدبًا، أي فنًا من الفنون اجلميلة.  

القراءة االجتامعية

    انتهت القراءة التارخيية، كام عرفها األدب العريب، إىل »الرفض« املطلق بعدما 
حتجرت يف قوالب جامدة، تتكرر من خالل نرشات متوالية، ُفرضت عىل أجيال، 
حقيقة  من  بعدًا  إال  الدارسني  تزد  مل  العريب،  لألدب  شاذة  صورًا  إليهم  ومحلت 
األدب وروحه، خصوصا أهنا استأثرت بربامج التدريس يف مستوياهتا املختلفة؛ 
فكانت »هي كل ما يدرسه تالميذ األدب العريب يف مدارسنا الثانوية يف مجيع بلدان 
الرشق العريب، وكل األدب العريب الذي يدرسه طلبة معهد تعليمي حمرتم. طلبة 
سيوكل إليهم بعد قليل تدريس األدب العريب يف املدارس«1... إن مثل هذه القراءة 
خليق هبا أن ختلف نوعًا من العزوف عن األدب، والتربم منه، بل قد يتجاوز األمر 

1ـ  حممد النوهيي: ثقافة الناقد األديب. مكتبة اخلانجي، ط،2 1969 بريوت. ص70.
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ذلك الشعور الغامض إىل يشء من الكره والتحقري؛ لذا كان االنرصاف عنها إىل 
القراءة االجتامعية مرشوعًا أملته حاجات الوطن رشقًا وغربًا...1

-األدب بني الواقعية واملثالية
     الفلسفة الواقعية التي وقفت يف وجه املثالية، حماولة دحض ادعاءاهتا، أقامت 
لنفسها بنودًا تلتزمها يف مسريهتا، وتطرح بوساطتها مجلة خصائص، تكون األُطر 

لكل فكر وإبداع واقعي؛ فهي تتحدد من خالل النقاط اآلتية:

1- »إن فكر اإلنسان وقيمه وليد واقعه املادي.

2- املعرفة وليدة النشاط العلمي املنتج.

3- قانون التطور ينتظم املجتمع واإلنسان، وهو خارج عن إرادته.

4- الفن واجلامل نابتان من الواقع االجتامعي2«.

يكون  أن  عليه  يتوجب  املنطلقات،  هبذه  يؤمن  الذي  األدب  فإن  وعليه؛ 
ُمَتلبسًا باخلصائص اآلتية:

1- تنبت مضامني األدب من الواقع، من نامذجه البرشية احلية املتصارعة، 
ورسمها يقتيض سرب أغوارها وإدراك عللها بصدق.

2- ليس األدب غاية يف حد ذاته، وإنام هو وسيلة اجتامعية ما دام ثمرة من 
ثامر املجتمع، يتوجب عليه كشف تناقضاته، وميكانيزمات تطوره.

3- الكشف عن الرصاع القائم بني طبقات املجتمع من جهة، وبني احلارض 

1 ـ  حبيب مزنسى، القراءة واحلداثة، ص56 - 77
10، وحممد مفيد   - 9 1979 ص  العودة ط2،  دار  تليمة. مقدمة يف نظرية األدب،  املنعم  ـ  عبد   2

الشوبايش، م. س. ص:154 - 155
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واملايض من جهة أخرى، حتى تتحدد سنن التطور، وتوجيه ذلك نحو 
األفضل.

    إن أدبا هذا شأنه، ال بد من أن يكون ملتزمًا بالقوة؛ ألنه يرى من نفسه َحَكام 
التوجيه والتسيري،  ثم  يف قضية هو طرف فيها. والتزامه يكلفه مهمة الفهم أوالً 
وكأنه يأخذ بيد الواقع الذي انبثق عنه ليقوده إىل وضع أحسن. وااللتزام ال جيعله 
حيفل بأمراض الفرد وهواجسه الذاتية، بقدر ما حيفل بعلل املجتمع، فيسعى إىل 
إصالحها فيكون يف صلبه أدبًا متفائاًل، حيمل غبطة املسامهة يف اخلري، عكس ما 
حفلت به صحائف األدب املثايل من تشاؤم ونكوص نحو امللذات والتهويامت 
الغامضة التي ال جتد فيها النفس سوى الرشود واهلذيان؛ ألن النفس قد ختلص 
ملبدأ، وتتفانى يف حتقيقه، حتى وإن كان املبدأ خطرًا عليها قبل غريها، ورس التفاين 

كامن يف املهمة التي تضطلع هبا ال يف قيمة املهمة امُلسداة.
من  تتجه  وهي  واإلبداع،  اخللق  عىل  الذاتية  بالقدرة  الواقعية  حتفل  ولذا؛ 
إىل  املعطى،  الواقع  حتويل  تبغي  التي  امللتزمة  الرسالة  خالل  من  وإليه،  املجتمع 
ال  فهي  الفروق،  وإذابة  الرصاع  ومسح  التناقض،  نفي  يف  معامله  ترتسم  واقع 
املفكرين فيه، بل واقعًا واحدًا جترى  املثالية بعدد  الواقع، وال جتعله شأن  تزيف 
سننه عىل الطبقات كافة، ختضع ظواهره للمالحظة والدرس، وفق مناهج علم 
الداخلية  التطور  حركة  يف  املتحكمة  العامة  القوانني  منها  فتستخلص  االجتامع، 
واخلارجية يف آن واحد؛ »إن هذا جييل للفرد ارتباطه بغريه، وارتباط كل مشكلة 
من مشكالته اخلاصة باملشكالت العامة، بل يتضح له اهلدف املشرتك بينه وبني 
املوحد.  لتحقيق اهلدف  املشرتك  العمل  املغبونة مثله، وُيدرك رضورة  املجموعة 
فيحل التعاون حمل املنافسة أو الرصاع بني األفراد وترتابط األمة، وينتظم كفاح 

اجلموع يف سبيل حتقيق حياة أفضل للجميع«1.

1ـ   حممد مفيد الشوبايش، األدب ومذاهبه، اهليئة العامة للنرش والتأليف 1970 ، ص215
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- املذهب الواقعي

    الواقعية كمصطلح فني مذهبي ظهرت يف فرنسا العام 1826 يف سياق النقد 
ظهور  إىل  الباحثني،  بعض  نظر  يف  الواقعية  نشوء  يف  الفضل  يعود  كام  األديب... 
ثانية1. وأدى أوغست  واملثالية من جهة  التجريبية والواقعية من جهة،  املذاهب 
الوضعية،  فلسفته  الواقعية؛ ففي  الفن واألدب نحو  كونت دورا مميزا يف توجيه 

يدعو اىل إقامة أسس علم االجتامع عىل التجارب...

    إن مصطلح الواقعية كغريه من املصطلحات األدبية التي تبلورت يف أوروبا، 
متأثرة بظروفها اخلاصة قبل أن ينتقل اىل الفكر العريب، حيمل غري تعريف، وأحيانا 
أن  األسف  دواعي  »من  يقول:  فرش  فآرنست  متعاكسني...؛  باجتاهني  يستخدم 
مفهوم الواقعية يف الفن غامض ومطاط، أي أهنا االعرتاف بالواقع املوضوعي، 
عىل حني تعرض أحيانا أخرى عىل أهنا أسلوب ومنهج، وكثريا ما يتالشى احلد 

الفاصل بني التعريفني«2.

    إن نشأة املذهب الواقعي تزامنت وأفول نجم الرومنسية التي جسدت كتابتها 
انفصال الفرد عن واقعه، وزجت به يف ختمينات ذاتية نسجت من خياله صورة 
حممومة، يغذهيا أتون النفس املعذبة الرافضة لقيم املجتمع، الباحثة عن ذاهتا وسط 
الرش  إال خمالب  الوجود  ترى يف  فال  السحيق،  املايض  إىل طقوسية  ترتد  تعاويذ 
الدوافع  إىل  الواقعي  املذهب  نشأة  النقاد  أرجع  وقد  واجلشع.  الشهوة  وأحابيل 

اآلتية:

التاريخ واالجتامع والعلم، تلك البحوث التي  1- تطور البحوث يف جمال 
جسدت احلقائق عىل دعائم واقعية حية.

1 ـ  ياسني األيويب، مذاهب األدب، معامل وانعكاسات، بريوت، دار العلم للماليني، 1984
2 ـ  أرنست فيرش، رضورة الفن، ص137
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2- سيادة الروح العلمي يف ميادين الكشوف العلمية واملادية.

3- الرغبة يف التخلص من األحالم الرومنسية وسبحاهتا1.

أحالم  من  التخلص  رغبة  ختفيها  ال  واقعية  األخري  الدافع  ويشكل 
الرومنسيني؛ ألهنا تسرت وراءها سطوة الذاتية التي تتذرع هبا الربجوازية يف دخول 
الواقعي عىل  مغامرة الكسب والشهوة... ولذا، يمكن اختصار مميزات املذهب 

أساس التصورات اآلتية:

1- اختاذ الواقع املوضوعي مصدرًا ملوضوعاته.

2- دقة التعبري، وإتقان التصوير، واالبتعاد عن التهويل والغموض.

3- الصدق بدل التمويه.

4- الرصامة العلمية.

5- االهتامم باملجتمع أكثر من الفرد.

6- العناية باملشكالت اجلامعية بدل العواطف الذاتية2.

الفلسفية  الرؤى  أفرزهتا  ألسباب  االنشطار،  من  الواقعي  املذهب  يسلم  ومل      
بنية  يف  خلخلة  من  العلم  أحدثه  وما  ومادية،  ووضعية،  مثالية،  بني  املتضاربة 
املعتقدات العقلية السائدة. وغموض »اإلنسان« ككائن )حي، مفكر، اجتامعي، 
ذايت(؛ كونه مبدأ األمر ومنتهاه يف كل املعارف والعلوم. فإذا كانت املثالية جتنح 
إىل عزله عن واقعه، وتعد كل التفاتة منه إليه »سقوطًا«؛ فإن الواقعية ال تأل جهدًا 

يف كشف خفايا املستنقع اآلسن الذي يرسف فيه الفرد بقيود ومهية.

1 ـ  حممد عيل أبو ريان، فلسفة اجلامل. دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية 1986، ص206 - 207
2ـ   حممد مفيد الشوبايش، األدب ومذاهبه، اهليئة العامة للنرش والتأليف 1970 ص121
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-الواقعية والعالقات االجتامعية

    متتاز الواقعية كمذهب أديب بأهنا األشد التصاقا بالطبيعة وحياة اإلنسان، واألكثر 
الرصاعات  وطبيعة  وتطوراته،  وتفاعالته  االجتامعي  الواقع  بحيثيات  اهتامما 
تصويرا  االجتامعية  العالقات  بتصوير  هتتم  كمذهب؛  و»الواقعية  فيه؛  القائمة 
دقيقا؛ بام يف ذلك السلوك البرشي؛ بوجهيه اخلرّي والرشير، وتقوم عىل الصدق 
واملوضوعية«؛ والصدقية ال تعني النسخ؛ ألن ذلك جيردها من مضموهنا الفني...
ولذا، يمكن القول إن الواقعية هي تفاعل بني رؤية الكاتب وتصوره ومشاعره، 
اإلخصاب  من  مزيدا  التفاعل  حرارة  من  ينتظر  الذي  املوضوعي  الواقع  وبني 
واحليوية والتجسد، واالرتسام يف إطار اللوحة االجتامعية التي يعتمدها الكاتب 

يف منظوره الفكري1...

    أدى األدب الواقعي دورا مهام يف توجيه املجتمع البرشي، وتصوير الرصاعات 
االجتامعية والطبقية وإبرازها، ويف كثري من أشكاله التزم بطبقة معينة يف رصاعها 
تسمية  عليه  يطلق  األدب  بعض مؤرخي  ما جعل  األخرى، وهذا  الطبقات  مع 

»أدب التحرير«...

    والواقعية »تريد من األدب والفن والعلم أن يكون كل منها يف خدمة اإلنسان، وأن 
يكون كل منها كذلك حافزا حركيا وحيويا حيرض هذه الطاقات املادية والروحية 

معا يف اإلنسان؛ إلبداع أقىص ما يمكن إبداعه من مجاالت وخريات...2«

    فواقعية الفنان ال تعني عىل اإلطالق النقل الفوتوغرايف للواقع، بل واقعية تتجىل 
اكتشاف  التكوين مع  يزال يف طور  لعامل ال  البناء اخلالق  املشاركة يف  من خالل 

1ـ   رفعت شناعة، الواقعية يف القصة الفلسطينية القصرية من العام 1967 اىل العام 1993، بريوت، دار 
املواسم، ط1،  2001، ص28

2 ـ  حسني مروة، دراسات نقدية يف ضوء املنهج الواقعي، بريوت، دار الفارايب، 1976، ص66
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إيقاعه، ومسؤوليته ليست الوصف، بل النضال من أجل تغيري الواقع القائم، بل 
»إن عىل الفن وهو يرصد حركة واقعه، ويصور نضج أفراده، أالّ يعزل الشخصية 

اإلنسانية عن جذرها...«  

 
- بني الواقعية واملاركسية:

    بلغ مفهوم الواقعية من السعة والشمول حدًا، تعذر معه حرص ضفافها؛ فهي بال 
حدود -حسب »جارودي«- تطوي حتت أجنحتها جهودًا متباينة هدفها الواقع 
والتفاؤل.  »األمل«  من  بقسط  تتمتع  مستقبلية،  رؤية  نحو  به  التسامي  ثم  أوالً، 
منهجي  حصار  من  عنه  أسفر  وما  االجتامعي،  االجتاه  وليدة  كانت  وإن  فهي، 
التاسع عرش- قد توزعها  القرن  العلمية -مع مطلع  وأيديولوجي، يف ثوب من 
تياران: )نقدي واشرتاكي( يتامزجان كثريًا إىل درجة يصعب معها فصل أهدافهام 

املتوخاة، وإن اختلفت األسس الفلسفية، ومنطلقاهتا الفكرية.

وبإمكان الفنان الواقعي االشرتاكي، انطالقًا من رؤيته للعامل، الكشف عن 
للمستقبل، عىل قاعدة  يبني تصوره  للمجتمع، وعىل أساسها  املحركة  امُلفعالت 
النقدية،  الواقعية  إليه  جتنح  كام  خيالية،  مثالية  هتاويل  وليس عىل  عملية.  واقعية 
ومن ثم؛ فإن املستقبل املتصور ما هو إال “الشيوعية” التي تعد االشرتاكية منهجًا 
شيوعية  بروح  اإلنسان  تربية  القصوى،  وغايته  الفنان  مهمة  وتكون  هلا.  فنيًا 
املثالية.  أسطورة  وتزييف  تناقضاته،  الواقع، وكشف  بعد ترشيح  تالية،  كخطوة 
ويف كلمة ألقاها “أندري شدانوف” مدير تنظيم احلزب يف “ليننجراد” يف املؤمتر 
الواقعية االشرتاكية،  فيه عن  الذي أعلن   1934 السوفيات سنة  األول للكتاب 
ركز عىل مفهوم “الرتبية” قائاًل: “إن الرفيق “ستالني”، قد عني مهندسني للنفس 
البرشية، فام معناه؟ وأية واجبات تقع عىل عاتقهم هبذه التسمية؟ معناه أوالً معرفة 
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ينمو  ببساطة كواقع موضوعي، وإنام كواقع  ميتة، وال  أرسطية  بطريقة  احلياة ال 
للواقع والتاريخ  الفني األمني  العرض  يرتبط  بد من أن  ويتطور ثوريًا، وهلذا ال 
بروح اشرتاكية: هذا هو  العامل، وصياغته  األديولوجية لإلنسان  الرتبية  بمهمة 

املنهج الذي نسميه يف األدب والنقد، منهج الواقعية االشرتاكية”1.

- نقد القراءة االجتامعية:
لقد بسطت القراءة االجتامعية ظالهلا عىل خُتوم واسعة من املعرفة، فانضوت 
هلا،  منطلقًا  باألديولوجي  املشبع  الفلسفي  اإلطار  اختذت  خمتلفة  مقوالت  حتتها 
ويف  بخاصة،  والنص  بعامة  األدب  حتاور  تفريعات،  إىل  انشطرت  ما  رسعان 
وعدت  وإن  حتى  بصلة،  إليه  متت  ال  بأدوات  تقرأه  القائم،  الواقع  منظورها 
باالهتامم باجلانب الفني الذي رسعان ما تتناساه وهي تلهث وراء إحقاق فرضية 

هنا، وإثبات رأي هناك، فكانت هلا هنات أثقلت كاهلها وعجلت بوأدها.

- جربية الواقع:
ال تنبت املعرفة إال من الواقع؛ إهنا وليدة النشاط العميل، تتولد عن حركة 
اليد، والعمل مصدرها األول واألخري. فال جمال إًذا حلدس، أو تدبر، أو تأمل، 
كل ما يف األمر أن الواقع الذي يرتبط به اإلنسان يطعمه، ويسقيه، وينتج له معرفته 

وهو يتفاعل معه.

إن مثل هذه الفكرة قرصت القراءة االجتامعية عىل تتبع النشاطات العملية 
والطبقات  العامل  عن  باحلديث  حافاًل  النص  كان  فكلام  األدبية،  النصوص  يف 

1 ـ  Action poetique N 52 paris 1974 أورده صالح فضل م. س. ص:83 - 84.
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الربوليتارية كان جديرًا بأن يدرس... فنبذت القراءة االجتامعية الكتابات الذاتية 
جيل،  عىل  وحكمت  اجلهد،  وتضييع  باهلذر  ووسمتها  والتأمل  باخليال  احلافلة 
جيرب ألوانًا من الكتابات باملروق عن سلطة االلتزام.. وجعلت مقياسها األول 

للجودة: معارشة النص للطبقات املحرومة املناضلة..

- األدب وسيلة:
له،  املفعل  بمنزلة  تكون  بوظيفة  األدب  ربط  إىل  االجتامعية  القراءة  سعت 
واحلافز إليه، فكان األدب من هذه الوجهة يف خدمة املجتمع والواقع، وكل إبداع 
فيه إنام غرضه األول واألخري إبراز سمة من سامت الواقع، وترشحيها ودرسها، 
فتكون مادته املتشكلة من وراء هذه الغاية، وثيقة اجتامعية أخرى، تضاف إىل مجلة 

املالحظات السياسية، واالقتصادية، والثقافية...

- مقولة االلتزام:
»كل أدب ال بد من أن يكون ملتزمًا بالقوة«. إهنا مقولة يمكن قراءهتا وقراءة 
»إديولوجي«،  فكري،  األول:  االلتزام؛  من  نوعني  إىل  بنا  تفيض  حني  حتتها،  ما 
قومي، ديني، عرقي، والثاين: فني أديب، فإن كان من نصيب أديب متمرس، أعطى 
للفكرة حقها وأسدى للصنيع األديب حقه، فكان اتزان املبنى آية عىل اتزانه هو، 
وجاء عمله حتفة فنية، ومعرفية رزينة. وقد استطاع بعض كتاب الغرب، وبعض 

روائيي العرب املسك هبذه الفضيلة من دون أن )يمضغوا( مقولة االلتزام.

االلتزام،  مفهوم  من  األول  بالشق  إال  تأخذ  مل  االجتامعية،  القراءة  أن  إال 
ملا  وقرصته عىل األديويوجلي والقومي والديني، وراحت تسوق صورها خدمة 
التنبيه  آمنت به، وعملت عىل إرسائه فكرًا واعتقادًا.. ومل يفتها يف أحايني كثرية 
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إىل الشق الثاين: االلتزام الفني. وامللفت حقًا أن الكتابة العربية وهي تنحو املنحى 
االجتامعي، مل هتمل قط مجاليات األسلوب، وحسن العرض، وصفاء اللغة. بل 
ربام تلبست بحس رومانيس ال خيطئه الذوق. إال أن القراءة تغافلت عنه، وهي 
إىل أشكاهلا  تلتفت  األعامل فال  املبيت سلفًا، وكأهنا جتزئ  مبتغاها  تركض وراء 

وهي تغرتف من مضامينها.

موجودة  أهنا  عىل  املاركيس،  الطرح  خالل  من  االلتزام  مفاهيم  وتتحدد 
منه فن، وادعاء  أمر الزب ال خيلو  بل هو  ينشئه األديب،  أدب  »بالقوة« يف كل 
الفن للفن »إنام هو انعكاس للطبقة التي تفرزه وتعلنه؛ إذ: » ليس هناك أدب أو 
فن ملتزم وأدب وفن غري ملتزم. فكل أدب، وكل فن يتضمن رأيًا وحكاًم وموقفًا؛ 
سواء أراد الفنان ذلك أم مل يرد، سواء أكان واعيًا أم غري واٍع«1. فكل فكرة يقيمها 
عن  يعرب  طرفه،  من  فنيًا  أو  فكريًا  التزامًا  تعد  معينة،  رؤية  يف  وجيسدها  األديب 
موقف خاص به. حتى وإن سعى إليه من خالل تالفيف الغموض، أو التجريد. 

1 ـ حممود أمني العامل، يف الثقافة والثورة. دار الفكر اجلديد مرص، ال ت. ص46 - 47
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الف�صل الثالث

تاريخ علم الجتماع الأدبي وتطوره ورواده

يف  »بامتياز«  يكمن  السوسيولوجيا،  من  النوع  هذا  مليالد  العلمي  املسوغ  إن      
»اجتامعية« األدب؛ ألن األخري نتاج خالص لفعل جمتمعي ينتجه فاعل اجتامعي 
فاالجتامعي  حمددة؛  اجتامعية  سياقات  يف  آخرين  فاعلني  إىل  به  يتوجه  و  حمدد، 
حارض بقوة يف مجيع مراحل »الدورة البيولوجية« للعمل األديب؛ ولذا، كان من 
هذا  إطار  يف  العلمية  جهودها  تكريس  إىل  السوسيولوجيا  هترع  أن  الرضوري 
الفرع التخصيص، من أجل دراسة تنظيم املؤسسة األدبية يف املجتمع ووظيفتها، 
وحتليل العالقات القائمة بني العمل األديب واملجتمع الذي يولد فيه هذا العمل 

ويمتح منه أيضا.

الدراسات  إن ظهور سوسيولوجيا األدب هو حمصلة هنائية لرتاكم عدد من       
والتحليالت »املا قبل سوسيولوجية«؛ فمن الرضوري أن نميز بني سوسيولوجيا 
»الرباديغم  عىل  واشتغاله  حضوره  يؤسس  خالص،  سوسيولوجي  كفرع  األدب 
السوسيولوجي«، وبني األعامل »املا قبل سوسيولوجية« التي اهتمت باألدب وهي 

كثرية للغاية، وتقع عىل خطوط االتصال مع كثري من األعامل اللسانية والنقدية...

• تاريخ علم االجتامع األديب وتطوره	

الناحية  بني  العالقة  بدراسة  االهتامم  بدأ  عرش،  التاسع  القرن  بدايات  مع      
 Madame de(دوستايل ملدام  كتاب  آنذاك  فصدر  واألدب،  االجتامعية 
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باملؤسسات  “األدب يف عالقاته  Staël( ( 1766 – 1813 )  حتت عنوان: 

االجتامعية”1، متناوالً تأثري الدين والعادات والقوانني يف األدب، وتأثري األدب 
فقد  املمهدة لسوسيولوجيا األدب،  الكتاب من األعامل  فيها2، ويمكن عد هذا 
أبرزت فيه دو ستايل جدل التأثري والتأثر املستمر بني األعامل األدبية والرشوط 
التارخيية واالجتامعية، ورأت أن كل عمل أديب يتغلغل يف بيئة اجتامعية وجغرافية 

ما، حيث يؤدي وظائف حمددة هبا...

الدراسات إىل أن سوسيولوجيا األدب، بدأت ترتسم مالحمها      وتشري أغلب 
1880. لقد سعت دوستايل  مع ظهور ذلك الكتاب الذي صدر يف فرنسا سنة 
إىل دراسة روح األدب كام درس مونتسكيو  M.ontesqieu »روح القوانني«، 
السوسيو- احلركة  وطبيعة  االجتامعية  باملؤسسات  األديب  اإلبداع  وربطت 
اجتامعية تسودها  بنية  أديب تطور يف ظل  فالرواية مثال جنس  للمجتمع؛  تارخيية 
حرية املرأة، والطبقة البورجوازية هي التي أدت دورا مهام يف تطور األدب3،... 
وتناول الكتاب السابق أيضا مالحظات عديدة تكرس العالقة بني اإلبداع والبناء 

االجتامعي. 

     ويعد الكتاب السابق، أول حماولة يف فرنسا جلمع مفهومي األدب واملجتمع 
يف دراسة منهجية واحدة4. وحتدد مدام دوستال موقفها يف املدخل بقوهلا: »لقد 

  De la littérature considérée dans ses rapports avec les instituons ـ   1
 sociales 
2 ـ  روبري اسكاربيت، سوسيولوجيا األدب، تر. آمال أنطوان عرموين، بريوت، منشورات عويدات، 

ط1  1978،ص8 - 9
3 ـ  فتحي أبو العينني، التفسري االجتامعي للظاهرة األدبية: الرتاث وإشكالية املنهج، جملة عامل الفكر ، 

عدد 2-1، الكويت، 1995، ص 177
4 ـ  روبري اسكاربت، سوسولوجيا األدب، ص29
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عزمت عىل أن أنظر يف مدى تأثري الدين والعادات والقوانني يف األدب، ومدى 
األدب  عىل  تطبق  أن  يعني  وهذا  والقوانني1«؛  والعادات  الدين  يف  األدب  تأثري 
األساليب التي اعتمدها »مونتسيكيو« أحد أساتذة مدام دو ستال الفكريني، يف 

كتابه »تاريخ احلقوق«؛ أي تتكلم عىل »روح األدب«.

     ويف هذا الوقت، أي حواىل 1800، برز ونام التعبريان الرئيسان القائالن بـ»روح 
العرص« )ZEITGEIST(، والروح الوطنية )VOLTSGEIST(؛ وذلك يف 
املنتدى اخلاص بأصدقاء مدام دوستال األملان؛ وإننا نجدمها شائعني من بعد، يف 
ثالث ألفاظ مرنة ومبينة يف مذهب تني )Taine(؛ أي: العرق والبيئة والزمن. 
وتفاعل هذه العوامل هو ما حيدد الظاهرة األدبية. غري أن تني كان يف حاجة إىل أن 
يعي مفهوم “العلم اإلنساين” بوضوح؛ وهذا ما اعرتض به عليه جورج النسون 
ناقص؛  والزمن  والبيئة  العرق  حول  تني  خمطط  أن  ذلك،  قرن...آية  نصف  بعد 

خصوصا أن مناهجه ال تطابق خاصية العمل األديب...

العلمية، وانتهى به  إًذا، إخضاع اخلصوصية األدبية هلذه الرصامة      حاول تني 
اجلاميل  للنص  احلية  الروح  قتلت  العلمية،  القوانني  من  منظومة  بلورة  إىل  األمر 
بدعوى املوضوعية والرصامة املنهجية... غري أن جوهر نظريته ما يزال قائام؛ فمنذ 
هذا  أن  من  الرغم  عىل  ألنفسهم؛  جييزون  ونقاده  األدب  مؤرخو  عاد  ما  عهده، 
حيصل يف يعض األحيان، أن جيهلوا احلتميات التي تفرضها الظروف اخلارجية، 

وال سيام االجتامعية، عىل النشاط األديب...2. 

    لقد حاول تني أن حيارص املفاهيم امليتافيزيقية حول الفن واإلبداع التي روج 

M. De Stael. De la literature. Iscours preliminaire  1 ـ
2 ـ  روبري إسكاربت، سوسيولوجيا األدب، ص30 - 31



88

اجلذور  عن  الكشف  إىل  وسعى   ... والتفرد  والعبقرية  كاإلهلام  املثايل  الفكر  هلا 
االجتامعية والعرقية والثقافية لإلبداع، متاشيا مع هيمنة العقل الوضعي يف تلك 

اللحظة التارخيية...

     وقد كان هليغل إسهام فعال يف هذا السياق؛ والسيام يف أطروحاته عن الرواية 
العالقة  فيه  انقطعت  بوصفها ملحمة بورجوازية، تأسست يف ظل عامل متدهور 

  ...G.Lukas بني اإلنسان والطبيعة؛ عامل من دون إله كام يقول لوكاتش

النظرية االجتامعية يف فهم األدب؛ تعود إىل الفكر      ويمكن القول إن أصول 
“املحاكاة” Mimésis و”مشاهبة  إىل مفهومي  وبخاصة  القديم؛  اليوناين 
احلقيقة  Eikos اللذين تركهام أرسطو، وكان هلام تأثري – وربام ال يزال – عىل 
الطروحات التي قدمها ويقدمها الباحثون واملنظرون يف نظرية األدب والفن؛ ويف 

حماولة تأسيس علم اجتامع هلام.

    لكن اجلذور األوىل للمنهج النقدي االجتامعي ترجع إىل هيجل، إذ ربط بني 
ظهور الرواية والتغريات االجتامعية، مستنتجًا أن االنتقال من امللحمة إىل الرواية 
وتعليمية1،  أخالقية  هواجس  من  متلكه  وما  الربجوازية،  لصعود  نتيجة  جاء 
وقد اتضحت مالحمه بعد ذلك لدى فردريك أنجلز الذي دعا إىل رضورة تعدد 
السال  إىل  وجهها  رسالة  يف  ذلك  ونلمس  الرواية،  يف  املتناقضة  النظر  وجهات 
انتقد  فقد  سكنجن«،  فون  »فرانس  الرتاجيدي  عمله  بخصوص   ،1895 العام 
النبالء  حركة  العرص:  حركة  جانبي  أبرز  إذ  التارخيي،  حمتواه  حيث  من  العمل 
غري  العنارص  يربز  أن  دون  من  اإلنسانية،  للنزعة  النظرية  واحلركة  الوطنية، 

1 ـ  ميخائيل باختني، امللحمة والرواية )دراسة الرواية، مسائل يف املنهجية(، تر.مجال شحيد، بريوت، 
ط1 ، 1982، ص9 )من مقدمة املرتجم(.
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الرسمية من عامة وفالحني، وقد علل أنجلز هذا االنتقاد بأن إبراز العنارص غري 
الرسمية يمنح النص عنارص جديدة لبعث احلياة يف الدراما1، بينام نجد  أنجلز يف 
رسالة أخرى يبعثها إىل الكاتبة مينا كاوتسكي )وهي والدة كارل كاوتسكي زعيم 
احلزب االشرتاكي الديمقراطي األملاين( حول روايتها » القدامى واجلدد«، يطري 
عىل ذلك التقابل القائم يف تصوير الوسطني املتضادين: االرستقراطية النمساوية 

وعامل مناجم امللح، وجيد يف ذلك التقابل قوة تضفي عىل الطبائع صفة فردية2.

     لقد ظل االهتامم باملضامني قائاًم لتحديد موقف املؤلف من الرصاع الطبقي، 
البنية  أشكال  من  شكال  الفن  بوصف  طبقيًا،   رصاعًا  يشهد  املجتمع  دام  ما 
الفكرية للمجتمع؛ وبذلك فقد اغفل هذا املنهج اجلانب اجلاميل وعالقته بالداللة 
من  الرواية  يف  موجود  هو  ما  بني  باملقارنة  واكتفى  واأليديولوجية،  االجتامعية 
النقد  يناقش  مل  هكذا  اخلارجي،  الواقع  يف  يقابلها  ما  وبني  وشخصيات،  أماكن 
فطرح  بليخانوف؛  األيديولوجيا، حتى جاء جورج  األدب عن  متيز  االجتامعي  

هذا املوضوع يف املجال النظري فقط3...

     ويف هذا الوقت، كان لفالدمري لينني إسهاماته الالفتة، من خالل عدة مقاالت 
إنام  األديب؛  الناقد  منطلقا من عقلية  يكن  مل  كتبه  ما  لكن  تولتسوي؛  كتبها حول 
كان صادرا من عقلية سياسية مؤدجلة؛ فكان يبحث عن تولستوي ال يف نصوصه 
التي  احلقبة  تلك  و1904؛   1861 بني  املمتد  روسيا  تاريخ  يف  وإنام  اإلبداعية، 

1 ـ  ]3[ ينظر: نصوص خمتارة : فردريك أنجلز، حترير جان كنابا: ت وصفي البني: وزارة الثقافة – 
دمشق، 1972 : ص 457 - 458

2 ـ   م.ن ص460
النص  سوسيولوجيا  إىل  الرواية  سوسيولوجيا  )من  واأليديولوجيا  الروائي  النقد  حلمداين،  محيد  ـ   3

الروائي(، بريوت املركز الثقايف العريب، ط1، 1990، ص  56  -  58 
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التي مثلت حسب لينني، مرحلة تفسخ  صورها تولستوي بدقة يف معظم أعامله 
أفكار  حياكم  فكان  الرأساملة1،  اىل  القنانة  من  واالنتقال  البطريركي،  املجتمع 
احلالية  النظم  نقد  »إن  يقول:  املاركسية؛  هو  أيديولوجيته  ضوء  يف  تولستوي 
احلركة  ممثيل  قبل  من  نفسها  األنظمة  هذه  نقد  عن  خيتلف  تولستوي،  قبل  من 
العاملية املعارصة، بكون تولستوي ينظر اىل األمور من خالل وجهة نظر الفالح 
البطريركي الساذج، وينقل نفسية هذا الفالح اىل نقده ومذهبه«، ويرى يف مقال 
آخر أن وحهة نظر تولستوي، انعكاس أيديولوجي لنظام القنانة، خالصا اىل أن 

مذهب تولستوي طوباوي، ويف حمتواه رجعي...2

     غري أن جذور املناهج االجتامعية يف روسيا، ترجع إىل زمن أبعد من بليخانوف 
تشرينيفسكي  ثم  بيلينسكي  يد  عىل   ،1834 العام  منذ  ظهر  فقد  ولينني؛ 
للفن،  االجتامعي  بالدور  يؤمن  الذي  الثوري  بالنقد  يسمى  ما  ودوبروليوبوف 
الوطن والشعب، متخذا من أعامل بوشكني  النقد نحو حب  ويسعى اىل توجيه 
االجتاه  عن  خمتلفا  االجتاه  هذا  وكان  للتطبيق،  ميادين  وسالتيكوف  وتكراسوف 
لقد  إقطاعي3،  بورجوازي  نظر جمتمع  بوجهة  مقيدا  كان  إذ  االنتقادي؛  الواقعي 
ظل جانب من هذه األفكار قائام لدى أنصار املذهب االجتامعي يف النقد األديب 
واحلكاية  الواقعية  عن  كيتل  أرنولد  دراسة  ولعل  العرشين،  القرن  امتداد  عىل 

اخليالية مصداقا عىل ذلك...4

1 ـ  ينظر : لينني، مقاالت حول تولستوي، تر.  معهد املاركسية اللينينية لدى اللجنة املركزية للحزب 
الشيوعي السوفيتي، دار التقدم، موسكو،  ال.ت، ص 10 

2 ـ  م.ن. ص16، و19
3 ـ  بيلينسكي، املامرسة النقدية، تر. فؤاد مرعي ومالك صفور، بريوت، ط1،  1982، ص 5 - 7

4ـ  أرتولد كيتل،  ملاذا ظهرت الرواية، تر. كاظم سعد الدين، جملة األديب املعارص، العدد 9 - املجلد 3 
:كانون الثاين 1975، ص 134 - 137
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    وتأيت االنتقالة النوعية عىل يد بيري ماشريي الذي أسس نظريته يف ضوء مفاهيم 
يبدأ نظريته  لينني اآلنف ذكرها يف كتابه »من أجل نظرية لإلنتاج األديب«، لكنه 
بأن صورة الواقع التي تعكسها مرآة النص األديب، عىل وفق لينني، يبحث عنها 
يف  الشكل الذي ترسمه مرآة النص، وليس يف الواقع، هكذا رفض فكرة التنقل 
بني النص والواقع - كام هو احلال عند لينني - ودعا إىل االكتفاء بتحليل النص، 
ويقود التحليل إىل نتيجة مفادها أن األيديولوجيات املختلفة تصري مكونات أولية 
للنص، وهي ال متلك القوة نفسها التي متتلكها يف الواقع؛ ألهنا حمارصة بوجود 
التأويالت،  تتعدد  إذ  ثانيًا،  القراء  تعدد  وبحكم  أوالً،  بعض  جانب  إىل  بعضها 
املعروضة، بعدها  أيديولوجية املؤلف تتحرك برسية بني األيديولوجيات  وتبقى 
خيرج ماشريي إىل وجود عالقة احتجاج بني حمتوى النص متمثال باأليديولوجيات 
أيديولوجية  عن  ككل)املعبـّر  النص  بني  ثم  الواقع،  من  املستمدة  املتعارضة 
املؤلف( وبني حمتواه، وتنشأ عن هذا االصطراع رؤية الكاتب1، يتضح جانب من 
هذه الرؤيا يف حتليل ماشريي لرواية » الفالحني« لبلزاك، حيث يتوصل إىل التمييز 
خطاب  خطابه  يستنكر  الذي  الرواية  وراوي  للسلطة،  املوايل  الرواية  كاتب  بني 

الكاتب2، وهنا يتضح أثر السيميائية واملناهج احلديثة عىل ماشريي. 

جان  الرائد  اإليطايل  املفكر  حماولة  إىل  السياق،  هذا  يف  وجتدر اإلشارة       
عن  حتدث  )Jean Baptiste Vico( (1744 – 1668)الذي  فيكو  بابتيست 
والشعر  األدب  دور  عىل  وركز  املشرتكة لألمم،  الطبيعة  يدرس  أن  يمكنه  علم 
املرجعية  الكالسيكيات  من  فيكو  أعامل  عّد  يمكن  ولذا،  احلضارات...  يف 

1 ـ   بيري زيام، النقد االجتامعي  )نحو علم اجتامع للنص األديب( تر. عايدة لطفي، القاهرة، دار الفكر 
للدراسات والنرش والتوزيع ، ط1، 1991، ص58 - 61

2 ـ  بيري زيام، النقد االجتامعي. ص 143.
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اجلديد”  العلم  “مبادئ  كتابه  ففي  أيضا؛  األديب  االجتامع  لعلم  واملؤسسة 
املنتوج  بني  القائمة  العالئق  يبني  أن  الباحث  حاول   ،1725 سنة  الصادر 
من  كثريا  أن  مؤكدا  األدب،  هذا  فيه  ينتج  الذي  االجتامعي  والنسق  األديب 
املرتبطة  االجتامعية  والرشوط  السياقات  لوال  لتظهر  كانت  ما  األدبية  األنواع 
ارتبط  واملرسح  العشائرية،  باملجتمعات  ارتبطت  إليه  بالنسبة  فاملالحم  هبا؛ 
التعليم. وانتشار  املطبعة  بظهور  ارتبطت  والرواية  املدينة...،   بمجتمع 
 ،19 القرن  منتصف  يف   Positivisme الوضعية  النزعة  لتنامي  كان  وقد       
وثيقة«  »النص  مبدأ  وكان  لألدب.  السوسيولوجية  الرؤيا  تبلور  يف  الكبري  األثر 
يف   H.Taine هيبوليت  عند  خصوصا  جتلت  التي  اجلديدة  الرؤيا  هذه  أساس 
وفلسفته  كونت  أوجست  تأثري  فيه  بدا  الذي  األنجليزي«  األدب  »تاريخ  كتابه 
الوضعية«، ويتعلق األمر بالنسبة إىل هذا الفيلسوف الوضعي باكتشاف القوانني 

املولدة الكامنة وراء الوقائع1...

    والواقع أن حماولة رصد اإلسهامات النظرية يف هذا السياق، أمر يطول، نظرا إىل 
كثرهتا وتشبعها وتداخلها. فبإمكاننا أن نشري إىل أعامل ديدرو Diderot وسانت 
باتيست  فرنسا، وجان  وبرونتيرب يف  يونال،  Sainte Beuve ولوي دي  بيف 

فيكو يف إيطاليا... وجيمس رايت وغريهم... 

    بيد أن إسهام الناقد الفرنيس ألبري ميمي A.Mimet كان متميزا والفتا، لقد 
تقوم  السوسيولوجية،  الرؤيا  ضوء  يف  األديب  للنص  منهجية  مقاربة  ميمي  بلور 
عىل ثالثية: املؤلف –العمل–اجلمهور؛ حيث بحث يف املحطة األوىل يف الوضع 

1 ـ  الرود إبش وآخرون، نظرية األدب يف القرن العرشين، تر. حممد العمري، إفريقيا للرشق ، 1996، 
ص 12
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وجيله  واالجتامعي،  الطبقي  وضعه  عن  فضال  للمؤلف،  واملهني  االقتصادي 
األديب، ودرس يف الثانية إشكاليات األجناس واألشكال واألساليب، وانتهى يف 

مبحث اجلمهور إىل دراسة عملية االتصال، ونجاح العمل األديب1 . 

    وبام أن االقتصاد هو علم إنساين، فقد كان يمكننا أن ننتظر من املاركسية فعالية 
أكثر من نظرية تني. والواقع أن أول واضعي النظريات املاركسية، ظهروا شديدي 
احلذر حول املسائل األدبية... واملؤلف الذي مجعت فيه كتابات ماركس وانجلر 

»حول األدب والفن« جاء خميبا لآلمال2.

بدأت   ،)PLEKHAOV( بليخانوف  ومع  العرشين،  القرن  مطلع  ومنذ      
تتكون نظرية ماركسية حقيقية حول األدب الذي هو بالطبع يف أساسه اجتامعي، 
النقد  السوفيايت، ومعه  األديب  النقد  قاد  بعد،  ما  السياسية يف  بالفعالية  واالهتامم 
الشيوعي، اىل تعمد إبراز الشهادة االجتامعية التي أتت هبا األعامل األدبية. يفرس 
إيدانوف )IDANOV( هذا املوقف العام 1956 عىل الشكل اآليت: “جيب أن 
العنارص  املجتمع، ويف خلفية  املنفصلة عن حياة  إىل األدب يف عالقته غري  ينظر 
التارخيية واالجتامعية التي تؤثر يف األدب. هذا كان دائام املبدأ املوجه يف األبحاث 
احلقيقة  إدراك  يف  اللينيني  املاركيس  املنهج  عىل  يرتكز  وهو  السوفياتية،  األدبية 
كيانا  كتاب  كل  تعد  التي  االعتباطية  أو  الذاتية  النظر  وجهة  ويستبعد  وحتليلها، 
مستقال ومنعزال.. األدب هو ظاهرة اجتامعية، هو اإلدراك احليس للحقيقة عرب 

املصورة اخلالقة3«.

1ـ   السيد يس، التحليل االجتامعي لألدب، مكتبة األنجلو مرصية، القاهرة، 1970، ص 97
2 ـ  اسكاربت، سيكولوجية األدب، ص31

   IDANOV. Some recent studies in literature. Soviet literature. 3 ـ
Moscow.1956. No. 8. P141
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لوكاش  جورج  اهلنغاري  يعتمدها  التي  األدبية  السوسيوجليا  كون  وعىل       
أكثر  أهنا  إال  منها؛  أقل رصامة  فقد تكون  الفرنيس ماركسية،  وتلميذه غولدمان 
املنهج  واجهها  التي  الرئيسة  واملعارضة  خاص،  بنوع  اجلاملية  للمشاكل  وعيا 
السوسيولوجي يف االحتاد السوفيايت  هي معرضة املدرسة الشكلية. ففيام ندد هبا 
رسميا خالل الثالثينات من القرن املايض، ادعت هذه املدرسة القوية أهنا تطبق 
علم اجلامل عىل أشكال الفن األديب وأساليبه، ولنذكر واحلالة هذه، أنه وجدت 
يف  ليست  وهي  األدب...  يف  شكلية  سوسيولوجيا  و1930   1927 العام  بني 
احلقيقة سوى وجه حلركة واسعة تنطلق جذورها من أملانيا، وفيها تتحد مؤثرات 

الفلسفة النيو هيغيلية وعلم النفس الشكيل...

ولوبليه  وسبنرس  كونت،  مع  سار  الذي  االجتامعي  العلم  جهة  من  أما      
ودوركيم نحو استقالل كامل، فقد كان يرتك األدب جانبا؛ ألنه ميدان معقد ذو 
معطيات وتعريفات مريبة جدا، ويسوده نوع من االعتبار االنساين. فاالجتاهات 
السيكولوجية توضحت إذًا، خالل نصف القرن األخري من القرن املايض، عىل 
شكل أفكار رئيسة بدال من جمموعة مناهج مرتابطة، وقد التقت أحيانا واالجتاهات 
الشكلية كسوسيولوجيا الذوق مع )SCHUKING(، ودراسة اللغة بوصفها 
عنرصا اجتامعيا يف األدب مع )WELLEK(، وال شك يف أن األدب املقارن، 
آخر وليد العلوم األدبية، هو الذي ابتعث العدد األكرب من املبادرات املهمة يف هذا 

املجال.

     إن دراسة تيارات الوعي اجلامعي الكربى التي خصص هبا بول هازار جزءا من 
مؤلفه، قادت اىل ما يسمى “تاريخ األفكار” الذي اختذ منه األمريكي لوف جوي 
مادة اختصاصه، وأصبح من بعد رضورة حمتمة لفهم وقائع األدب، وفهمه جيدا، 
وقد وجه جان ماري كاريه تالمذته نحو مشاكل “الرساب” التي تطرحها رؤية 
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مشوهة تكوهنا لنفسها مجاعة وطنية عن مجاعة أخرى، عرب شهادة الكتاب.

     وال ريب يف أن واحدة من هذه الفكرة الرئيسة األكثر خصبا كانت فكرة األجيال 
التي عرضها بشكل منهجي منذ العام 1920 فرنسوا مرتيه؛ أحد تالمذة كورنو 
تيبوديه،  البري  اىل  يعود  الفضل األول  أن  غري  “االجيال االجتامعية”...  يف كتابه 
كونه أول من نفح، بوساطة استعامل ذكي لتقسيم األجيال، التأريخ األديب بالعمق 
الفرنيس من عام  “تاريخ األدب  الثوري  كتابه  ينقصه، يف  الذي كان  االجتامعي 
بري  هنري  وكتاب   ،1937 العام  الكتاب  هذا  وطبع  هذا”،  يومنا  حتى   1789
املعنى  بحق  أبرز  الذي  هو   ،1948 العام  املطبوع  األدبية”  “األجيال  االسايس 

السوسيوجلي هلذه املشكلة االجتامعية الطابع؛ وهي مشكلة األجيال األدبية.

     ويمكن أن نضيف اىل هذه األسامء اسم غي ميشو الذي كان أول من أطلق 
علينا فكرة سوسيولوجية األدب، كام نعرفها اليوم، بني مئة فكرة أخرى، يف كتابه 

“مدخل اىل علم األدب” الذي ظهر بأسطنبول العام 1950...1

    هكذا توصلت التصورات واملفاهيم حول األدب واملجتمع، إىل انتعاش حركة 
النقد األديب بحلول القرن التاسع عرش...

    إن هذا التطور املعريف الذي عرفته سوسيولوجيا األدب، ما هو إال تراكم تارخيي 
السوسيولوجي،  الرباديغم  من  حتام  القادمني  غري  الرواد  من  كثري  إلسهامات 
بالتحليل  اهتم  الذي   )laucian Goldman(غولدمان لوسيان  فأعامل 
للمقاربة  األساسية  الكالسيكيات  من  تعد  األدب،  الفنية يف  للرموز  االجتامعي 
االجتامعية لألدب، واألمر نفسه ينطبق عىل أعامل أمبريتو إيكو، وجورج لوكاتش 

1 ـ  روبري اسكاربت، سوسيولوجيا األدب، ص33 - 34
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وروالن بارت، وجاك لنهارت، وميشال زورفا... وقبلهم اإليطايل فيكو و مدام 
دي ستايل.

-لوكاش
جممل  عىل  سيطر  جمري،  فيلسوف   )1971 ـ   1885( لوكاش(  )جورج      
)نظرية  املهم  النقدي  لكتابه  كان  وقد  العرشين.  القرن  يف  األدب  سوسيولوجيا 
الرواية( الذي كتبه العام 1915 ونرشه يف برلني العام 1920؛ األثر املهم يف هذا 
املنهج النقدي، ففيه يأخذ عن هيغل مقولة إعطاء املقوالت اجلاملية صفة تارخيية. 
بني  فريبط  خملخل،  لعامل  انعكاس  هو  الروائي  الشكل  أن  الرواية  نظرية  وتؤكد 

التطور االجتامعي والتطور األديب يف مضامينه وأشكاله.

التي  »اليونان«  منذ  التارخيية،  للمجتمعات  )بانوراما(  لوكاش  رسم  وقد 
عاشت حضارة الروح يف تناغم مع عامل مغلق وكامل، وحيث ارتبطت األشكال 
النموذجية ببنية العامل، وازدهرت امللحمة واملأساة والفلسفة والبطل الرتاجيدي. 
معنى  أصبح  عندما  امللحمة  حمل  الرواية  حّلت  الوسطى،  القرون  مسيحية  ويف 
احلياة إشكاليًا، وأعقب النثُر الروائي  الشعَر امللحمي، واستقل الشعر بالغنائية، 
البورجوازية  السطحية  ديكنز  شخصيات  ومثّلت  اآلهلة.  من  الرواية  وجتّردت 
أنامطًا نموذجية لبرشية مصاحلة للمجتمع البورجوازي. ووسمت  رواية القرن 
التاسع عرش بطلها بأنه يرفض حتقيق ذاته يف العامل، فيعتقد باستحالة الرصاع مع 
عند  الرواية(  )نظرية  كتاب  وينتهي  اخليبة.  روايات  هي  وهذه  اخلارجي.  العامل 

دستويفسكي روائي »العامل اجلديد«.

    فجورج لوكاتش يعد من املؤسسني األوائل لسوسيولوجيا األدب، فبدءا من 
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حول  علمي  لقول  يؤسس  أن  لوكاتش  حاول  الرواية«،  »نظرية  النقدي  كتابه 
ذهب  ما  أخرى  مرة  لوكاتش  يؤكد  هاته،  الروائية  نظريته  ويف  األدبية؛  األعامل 
إليه اإليطايل فيكو بأن تطورات اإلبداع األديب هي ترمجة واقعية لتطورات أخرى 
يشهدها الرشط االجتامعي، ويف هذا الصدد، يبني لوكاتش أنه إذا كانت اليونان 
قد عاشت حضارة حمكومة بالعقل و الدين يف آن معا، فقد انعكس ذلك مبارشة يف 
إنتاجها األديب الذي توزع عىل املالحم والدراما والفلسفة والبطل الرتاجيدي، أما 
أوربا القرون الوسطى، فقد أصبحت فيها الرواية الشكل األديب األكثر حضورا 
ملا صارت احلياة بالغة التعقيد، أما الرواية يف القرن العرشين فقد انامزت أساسا 

بحضور البطل الرافض للعامل، ويف ذلك توضيح حلقيقة هذا العامل.

بني  القوية  العالقات  عىل  التدليل  يف  احلد  هذا  عند  لوكاتش  جورج  ينته  مل      
آخر  كتاب  يف  بامللموس  ذلك  سيؤكد  بل  االجتامعي،  والظرف  األديب  العمل 
التطور االقتصادي  املرة بني  1937، رابطا هذه  التارخيية«  سنة  بعنوان »الرواية 
عده  إىل  املحللني  بعض  دفع  ما  ظله؛  يف  ينتج  الذي  األديب  والنوع  واالجتامعي 

مؤسسا جمددا للتحليل املادي املاركيس لألدب.

   ففي )الرواية التارخيية (، يعلن لوكاش عن الفعل املتبادل بني التطور االقتصادي 
واالجتامعي وبني مفهوم العامل والشكل الفني الذي ُيشتق منه. والكتاب مسامهة 
األديب؛  التاريخ  لدراسة  املادي  الشكل  إىل  أو  املاركيس،  اجلامل  علم  إىل  أولية 
فروايات والرت سكوت مثاًل الذي يصور يف أبطاله خمتلف القوى االجتامعية؛ متّثل 
الطبقة الوسطى الربيطانية، والصدامات بني األطراف املتناقضة. ويف قلب احلبكة 
يساعد البطل يف إقامة عالقات إنسانية بني القوى االجتامعية املتعارضة. ويف أدب 
)سكوت( يتعرف لوكاش إىل جممل احلياة الوطنية أو القومية من خالل »األسفل«  
فقد كان )سكوت(  ملا حيصل يف »األعىل«،  فنيًا  ماديًا وتفسريًا  ُيعد أساسًا  الذي 
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مدافعًا عن »التقدم«، ألنه قدم حياة شاعرية لقوى تارخيية: فطبقات عليا هبطت 
)الربجوازية  صعدت  دنيا  وطبقات  الكبرية(،  والبورجوازية  )االرستقراطية، 

الوسطى(.

-ميخائيل باختني

    وعىل درب اكتشاف طبيعة املشارب واملسارات اخلاصة بسوسيولوجيا األدب، 
يف  بدوره  ساهم  الذي   )1975 ـ   1895( باختني  ميخائيل  هو  بارزا  علام  نجد 
إرساء قواعد سوسيولوجيا األدب املاركسية، فقد انشغل بتطبيق قواعد التحليل 

املاركيس عىل النصوص األدبية، ومن داخلها حتديدا...

    فقد نظر إىل الرواية يف كتابه »الكلمة يف الرواية«، بوصفها تنوعا كالميا اجتامعيا 
من  االجتامعي  التنوع  ذلك  ويتجسد  متعددة،  فردية  أصوات  فيه  تتباين  منظام، 
الرواة  وكالم  املؤلف  كالم  من  تتكون  التي  األساسية  التأليف  وحدات  خالل 
هذه  من  وحدة  كل  يف  موجودًا  الكالمي  التنوع  يكون  إذ  األبطال...  وكالم 
أن  باختني:  ويضيف  االجتامعية،  األصوات  تتعدد  التنوع  وهبذا  الوحدات، 
اكتساب هذه الشحنة احلوارية تشكل »اخلصيصة« األساسية لألسلوبية الروائية.

     ويعالج باختني يف موضع آخر من الكتاب، أثر تعدد األصوات عىل الكلمة، 
احلالة  ففي  الروائي؛  نسيجها  داخل  والكلمة  سياقها  خارج  الكلمة  بني  موازنا 
األوىل تكون الكلمة حمايدة ال ختص أحدا، أو هي جمرد إمكانية كالمية، أما داخل 
السياق، فنكون إزاء كلمة حية...، هكذا تكون الكلمة مكبلة وخمرتقة باألفكار 
موضوعها،  إىل  الكلمة  تتوجه  فحني  وبذلك  املختلفة،  النظر  ووجهات  العامة 
تدخل يف هذا الوسط املتوتر واملضطرب حواريًا، فتندمج يف بعض هذه األفكار 
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هبذا  الثالث،  بعضها  مع  وتتقاطع  اآلخر،  بعضها  من  وتنفر  النظر،  ووجهات 
التعقيد تتشكل الكلمة وترتسب كل تلك األفكار يف طبقات معانيها.

امللحمية  القصيدة  )لغة  الكالمي  التنوع  لغات  أن  يفيد  ثالث  موضع،  ويف      
ولغة الرمزية املبكرة، ولغة الطالب، ولغة األطفال، ولغة املثقف الصغري...(... 
مجيعها وجهات نظر خاصة إىل العامل... وبناء عىل ذلك، يمكن مقارنتها الواحدة 
باألخرى، كام يمكن أن تكمل أو تناقض إحداها األخرى أو ترتبط هبا حواريًا، 
كام يمكن أن تلتقي وتتعايش يف وعي الناس، وال سيام يف وعي الروائي؛ هكذا 
التنوع الكالمي االجتامعي، وتنتظم يف مستوى  اللغات وتتشكل يف  تعيش هذه 

واحد هو مستوى الرواية1.

باختني  نجد  دستويفسكي«  عند  اإلبداعي  الفن  بـ«قضايا  املوسوم  كتابه  ويف      
عمليًا  فيؤكد  دستويفسكي،  أعامل  عىل  السابق  كتابه  يف  املذكورة  األفكار  يطبق 
يعد  مل  البطل  إن  قائاًل:  الواحد،  النص  يف  األيديولوجيات  أو  األصوات  تعدد 
باستقالليتها  تتمتع  غريية  شخصية  بوصفه  يعرض  وإنام  املؤلف،  لصوت  بوقًا 
املؤلف  صوته معها، هبذا تكون روايات  أن يمزج  الرواية، من دون  بنية  داخل 
دستويفسكي - بحسب باختني - روايات متعددة األصوات، تعرض من خالل 
عدد من الذهنيات الكاملة القيمة، تتمتع فيها الشخصيات بوعي ذايت، وبوساطة 
هذا الوعي الذايت تستطيع التعبري عن نفسها من دون االندماج بصوت املؤلف...

    وحيافظ باختني داخل العمل األديب، عىل مسافة تفصل بني البطل واملؤلف، بل 
جيد ذلك رشطًا أساسيًا من رشوط العمل األديب، يقول: »ما مل ُيقطع احلبل الرسي 

1 ـ  ميخائيل باختني، الكلمة يف الرواية، تر. يوسف حالق، دمشق، وزارة الثقافة، 1988، ص 11 
50 - 49 - 30 - 12،29   -
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الذي يربط البطل بمؤلفه، فلن نجد أمامنا عماًل أدبيًا؛ بل وثيقة شخصية«.

     ويف فصل آخر من الكتاب املذكور، يناقش باختني الفكرة عند دستويفسكي، 
مقسام العامل الفني إىل صنفني: مونولوجي، ودايالوجي.

املؤلف  يراها  فئة  فئتني:  إىل  أيديولوجي  هو  ما  كل  ينقسم  األول  الصنف  يف      
يف  املتميز  وضعها  خالل  ومن  خاصة،  نربات  بوساطة  فيؤكدها  ويقينية،  صائبة 
املؤلف؛  نظر  وجهة  من  األمهية  قليلة  أو  صائبة  غري  أخرى  وفئة  األديب،  العمل 
فيجري رفضها جداليًا، أو أهنا تفقد قيمتها الداللية املبارشة بجعلها جمرد عنارص 

بسيطة داخل التشخيص الوصفي. 

املثالية  الفلسفة  تعبريه من  اكتسب  املونولوجي،  الصنف  أن هذا  باختني    ويرى 
ذات املبدأ الواحدي )الذي يؤكد وحدة الوجود(، ويضيف أن االجتاه الطوباوي 
بأكمله قام باالستناد إىل هذا املبدأ املونولوجي، ونشأ عنه الوعي الواحد ووجهة 

النظر الواحدة.

      أما الصنف الثاين الدايالوجي املتجسد يف عموم أعامل دستويفسكي، فقد اتسم 
بالقدرة عىل تصوير فكرة الغري، مع احلفاظ عىل كل قيمها الداللية، واحلفاظ عىل 
املسافة الفاصلة بينها وبني أيديولوجيته اخلاصة، وبذلك صار دستويفسكي فنان 

الفكرة العظيم...1

   استمرارًا هلذا النهج، وانطالقًا منه، خيالف باختني يف كتابه »امللحمة والرواية« 
اللغوي  التعدد  فيؤكد موضوع  به هيجل وطوره لوكاش...،  نادى  الذي  الرأي 

1 ـ   م. ب. باختني، قضايا الفن اإلبداعي عند دستويفسكي، تر. مجيل نصيف التكريتي، بغداد - دار 
الشؤون الثقافية، ص 1986، ص 11، 19، 24، 11 - 116، 120، 124 - 125
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بوصفه الوجه الرئيس لالختالف بني امللحمة والرواية، يقول: »لقد كان التعدد 
يقرن  ذلك،  وقبل  اإلبداع...«،  يف  عاماًل  يكن  مل  أنه  إال  الوجود،  دائم  اللغوي 
الظروف اخلاصة لعامل مغلق هادئ وأبوي نوعًا ما،  باالنتقال »من  الرواية  نشأة 
إىل ظروف جديدة مرتبطة بظهور العالقات الدولية والصالت التي قامت ما بني 

اللغات«1.

األحادية  الرواية  بني  مقارنة  ثامر  فاضل  الناقد  يعقد  باختني،  أفكار  ضوء  يف      
الصوت )املنولوجية( والرواية املتعددة األصوات )البوليفونية(، ليخرج بفوارق 
كبرية بني النمطني عىل مستوى األسلوب الرسدي، مستقرئًا إّياها من فحص عدد 

من الروايات العربية:

البطل  أو  الضمني  املؤلف  وعي  يف  التمركز  نحو  املونولوجي  النمط  يميل   -1
املركزي، بينام يميل النمط البوليفوين إىل  االبتعاد عن املركز، متجها إىل املحيط؛ 

أي باجتاه األصوات الرسدية املتعددة.

2- يميل النمط املونولوجي إىل التامسك واالنسجام العضوي، بينام يميل النمط 
البوليفوين إىل التفكك والرتاخي .

يكشف  بينام  واحدة،  ولغة  واحد  أسلوب  عن  املونولوجي  النمط  يكشف    -3
النمط البوليفوين عن تعدد يف األساليب واللغات الغريية.

وغنائية  شعرية  بعنارص  الرسد  شعرية  لتعميق  املونولوجي  النمط  يتوّسل   -4
البوليفوين باخللق املوضوعي لتعميق  النمط  بينام  يتوسل  لتعميق شعرية الرسد، 

شعرية الرسد.

1ـ   ميخائيل باختني، امللحمة والرواية ) دراسة الرواية، مسائل يف املنهجية(، ص30
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النمط  يكرس  بينام  الفرد،  إشكالية  الغالب  يف  املونولوجي  النمط  يكّرس   -5
البوليفوين إشكالية العالقة بني اجلامعة.

6- النمط املونولوجي يكشف عن إمكانية ظهور مستويات الرسد اخلارجي من 
منظور الراوي العلم، بينام هتيمن يف النمط البوليفوين أشكال املنظور الذايت املعرب 

عن وجهات نظر متعددة.

7- النمط املونولوجي يشجع ظهور العنارص املرآتية والفردية، بينام يشجع النمط 
البوليفوين ظهور العنارص الدرامية وامللحمية يف الرسد.

البوليفوين عدد من  النمط  بينام يف  املونولوجي راو ضمني واحد،  النمط  8- يف 
الرواة الضمنيني.

9- يف النمط املونولوجي يتوجه الرسد نحو قارئ ضمني واحد ومروي له واحد، 
بينام يف النمط البوليفوين يتوجه الرسد نحو عدد من القراء الضمنيني، وعدد من 

املروي هلم بعدد الرواة. 

البداية،  نقطة  إىل  العودة  تتم  دائرية؛ حيث  بنية  يمتلك  املونولوجي  النمط   -10
بينام ال يشرتط ذلك يف النمط البوليفوين.

التقاء  نقطة  يف  اإلطارية  واحلبكات  الثيامت  تلتقي  املونولوجي  النمط  يف   -11
واحدة، بينام يف النمط البوليفوين تستمر الثيامت واحلبكات اإلطارية يف التشظي 

والتباعد.

12- يف النمط املونولوجي يتخذ الزمن مسارًا خطيًا واضحًا، بينام هناك يف النمط 
البوليفوين جمموعة أزمنة ال تسري عىل وفق نمط خطي واحد.
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نسبيا،  ومستقرة  ومتعينة  حمددة  املكانية  البنية  تكون  املونولوجي  النمط  13- يف 
بينام يف النمط البوليفوين تكون البنية املكانية متبدلة ومتنوعة وغري مستقرة1.

-غولدمان

من  لكل  تلميذا  نفسه  يعد  الذي   )1970  -  1913( غولدمان  لوسيان  أما      
السيايس  االقتصاد  يف  دراسيا  ختصص  فإنه  لوكاتش،  وجورج  ماركس  كارل 
بباريس، ويعد أطروحة دكتوراه  العلمي  باملركز الوطني للبحث  قبل أن يلتحق 
املأسوية ألفكار باسكال  يف األدب؛ حتت عنوان: »اإلله املختفي: دراسة للرؤيا 
النقد  حول  النقاشات  من  كثريا  هذا  بعمله  مثريا   ،1956 سنة  راسني«  ومرسح 
مديرا  تعيينه  مع  األدب  سوسيولوجيا  يف  علميا  التخصص  يف  ليستمر  األديب، 
املهني  االنشغال  هذا  متوجا   ،1964 سنة  احلرة  بركسيل  بجامعة  القسم  هلذا 
والعلمي بكتاب مرجعي، بعنوان: »من أجل سوسيولوجيا الرواية«. ومن أجل 
تفهم العمل األديب، وموضعته يف رشطه االجتامعي، يقرتح لوسيان غولدمان يف 
يلح  إذ   ، األدب  لدراسة  أولية  براديغامت  األدب«،  سوسيولوجيا  يف  »املنهجية 
بوساطة  أيضا  يفهم  األخري  وأن هذا  املجتمع،  من  انطالقا  يفهم  األدب  أن  عىل 
األدب. كام يذهب إىل التأكيد أن االنتاج األديب، وعىل الرغم من ارتباطه الشكيل 
القائمة بني األدب  العالقة  املشرتك اجلمعي، وهذه  بالفرد؛ فهو يعرب عن احلس 
والرشط االجتامعي هي التي متنح العمل األديب وحدته وحضوره؛ وبذلك يؤكد 
غولدمان غري مرة، الرتابط الوثيق بني النموذج الروائي الذي عرفته أوربا وطبيعة 
هي  الفرنسية  اجلديدة  الرواية  إن  القول:  إىل  منتهيا  معني،  زمن  يف  املجتمع  هذا 

1ـ   فاضل ثامر، املقموع واملسكوت عنه يف الرسد العريب، ط1،  منشورات املدى، 2004، ص 46 - 47 
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نتيجة حتّول اجتامعي، وليست نتيجة حتّول أديب هيفو إىل تطوير األساليب والصيغ 
املمكنة لألدب...

ل      فـ)لوسيان غولدمان(، تلميذ لوكاش، قّدم منذ عام 1947 فرضية مل يتحوَّ
رؤية  عن  تعبريان  والفلسفة  األدب  أن  وهي  منهجه،  أساس  أصبحت  إذ  عنها، 
للعامل، وإن رؤية العامل ليست وقائع فردية بل هي اجتامعية، إذ إهنا ليست وجهة 
نظر الفرد املتغرّي باستمرار، بل هي وجهة نظر ومنظومة فكر جمموعة برشية تعيش 
يف ظروف اقتصادية واجتامعية متامثلة، وتعبري الكاتب عن هذه املنظومة له داللة 

كبرية؛ فهو يستمد منها.

-جاك لينهارت وقراءة للرواية
    من رواد سوسيولوجيا األدب، نجد أيضا جاك لينهارت الذي تتلمذ عىل يد 
للرواية:  سياسية  )قراءة  كتابه  عد  يمكن  الصدد،  هذا  غولدمان...ويف  لوسيان 
الغرية لغرييه( 1973 تدعياًم ملنهج غولدمان، ويف الوقت نفسه مسامهة يف تطويره 

ونقد مفاهيمه1.
     ففي كتابه املذكور، حاول أن يقرأ املشهد املجتمعي من خالل نموذج رواية 
الطبقات  ومالمح  اإلديولوجية  البنى  عىل  بالرتكيز  روب؛  آلالن  »الغرية« 
إىل  ليخلص  الرواية«؛  »وعي  يطرحها  التي  الوظيفية  والعالقات  االجتامعية 
اإلشارة إىل أن اختفاء الشخصية املحورية يف هذه الرواية، هو تأشري دال وقوي 
عىل هشاشة الفرد يف نمط رأساميل قائم عىل االستهالك والتدجني والتبضيع؛ آية 
املجتمع  الفرد يف  الرواية، هو نظري الختفاء دور  الشخصية يف  اختفاء  أن  ذلك، 

1ـ   البنيوية والنقد األديب، ملحق بكتاب البنيوية التكوينية والنقد األديب،  ملجموعة من النقاد الفرنسيني، 
تر. إبراهيم اخلطيب، مؤسسة األبحاث العربية، بريوت، 1984،  ص 123
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الرأساميل املؤلل والقائم عىل التنظيم، بينام تزداد أمهية )األشياء( من خالل توثني 
السلعة. ويقتبس )لينهارت(، عىل مستوى اللغة، ما قاله )غولدمان( عن مشكل 
القيم يف املجتمع املنتج من أجل السوق، فيالحظ أن العالقة اليومية للناس باللغة 
تعتمد عىل مسّلمة أن السريورة اخلطابية تعرّب عن املعنى بصفة موحدة، أي أهنا 

تعتمد عىل القيمة االستعاملية.
    وقد حلل لينهارت رواية )الغرية( آلالن روب غرييه انطالقًا من أربعة أسئلة 

حّدد من خالهلا أربعة أصعدة للتحليل، هي:
1-هل تقدم )الغرية( بنية دالة متامسكة؟ وهل حتّدد هذه البنية الروائية املعنية فقط 

أم عموم أعامل روب غرييه؟
2-هل يمكن أن تدرج البنية الدالة املرتكزة عىل )الغرية( يف إطار تيار إيديولوجي 

أعم مثل تّيار )الرواية اجلديدة(؟
3-إذا كانت تلك البنية اإليديولوجية موجودة، فهل هلا عالقات وظيفية بطبقة 

اجتامعية أو بفئة اجتامعية؟
الشاملة  البنية  يف  مدركًا  مكانًا  متثل  هل  االجتامعية،  الفئة  أو  الطبقة  4-هذه 

للمجتمع الفرنيس؟ 

-اسكاربيت
    يعد روبري اسكاربيت من أشهر الباحثني الذين دشنوا الدرس السوسيولوجي 
املقاربة  أمهية  إىل  االنتباه  يثري  أن  البدء  منذ  الباحث  هذا  حاول  فقد  األديب، 
املقاربة يسعف  السوسيولوجية لإلنتاجات األدبية، مؤكدا أن االرتكان إىل هذه 
يمكن  ال  إليه،  بالنسبة  فاألدب  االجتامعي؛  وسياقه  األديب  العمل  فهم  يف  كثريا 
إنتاجه؛ فالعمل األديب ليس  آليات  النظر إىل  تفسريه إال يف شموليته، من خالل 
للرشوط  ومرموزة  واضحة  وترمجة  تعبري  لكنه  و  فقط،  للكاتب  خالصا  نتاجا 



106

تركز  األدب  فسوسيولوجيا  وهلذا  اإلبداع؛  سريورة  يف  تؤثر  التي  االجتامعية 
عىل: الكاتب وعمليات النرش والتداول األديب، كام تنشغل أيضا بدراسة السياق 

االجتامعي لإلبداع األديب؛ ما يمكن من فهم جيد للعمل األديب.
من  كثريا  يستعري  نفسه  إسكاربيت  وجد  هذا،  الفهم  مطمح  إىل  وللوصول       
واالستهالك  والتسويق  اإلنتاج  طبيعة  ليدرس  االقتصاد؛  من  املنهجية  التقنيات 

كعنارص بارزة يف الدورة الطبيعية للعمل األديب.
القراءات  تنامي  مع  خمتلفة  نظرية  أبعادا  األدب  سوسيولوجيا  أخذت  وقد      

املاركسية املتنوعة، خصوصا عىل يد روبري اسكاربيت...

-بيري زيام
الباحثني املعارصين املتميزين يف ميدان سوسيولوجيا      يمكن عد بيري زيام من 
األدب؛ نظرا إىل اجتهاداته القيمة يف اجتاه إبراز العالئق القائمة بني املنتوج األديب 
واملقاربات  النقدية  التحليالت  من  بعدد  فمرورا  إليه،  ينتمي  الذي  واملجتمع 
االجتامعية،  والواقعية  لألدب،  األمربيقية  كالسوسيولوجيا  السوسيولوجية، 
والبنيوية التكوينية، حاول بيري زيام أن يؤسس سوسيولوجيا جديدة للنص تدرس 
األدب كظاهرة مرتبطة بنسق دال فلسفي أو إيديولوجي، كام حاول دراستها يف 
انفصاهلا كتقنية خالصة أو تنظري ذي طابع سوسيو-تارخيي للمصالح االجتامعية، 

مانحا الرشط السوسيولوجي األسبقية يف فهم األدب وتفسريه. 
    وبناء عىل ما سبق، يمكن أن نميز بني اجتاهني يف سوسيولوجيا األدب: 

أ-االجتاه اجلديل: الذي ينزع إىل تبني األطروحات املاركسية يف الفن وعلم اجلامل 
والنظرية األدبية )هنري لوفيفر، جورج لوكاتش، لوسيان غولدمان...( 

التي  التحليلية  التقنيات  من  يستفيد  جتريبي،  تيار  وهو  األمربيقي:  ب-االجتاه 
الدرسات االجتامعية؛ مثل: االحصائيات والبيانات وحتليل  انتظمت يف مناهج 
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املعلومات وتفسري الظواهر انطالقا من قاعدة معلومات حمددة1، ويمثله بشكل 
خاص روبري اسكاربيت ومدرسة بوردو . 

وهناك من يقسم سوسيولوجيا األدب إىل ثالثة اجتاهات؛ هي: 
أ-اجتاه اسكاربيت2 ومجاعته أو السوسيولوجيا الوضعية. 

ب-اجتاه حتليل النصوص بوصفها شهادات وانعكاسات للتحوالت االجتامعية 
) ليو ديونتال يف الواليات املتحدة األمريكية( . 
ج-البنيوية التكوينية عند غولدمان خصوصا3.

الدراسات األدبية قديمة وحديثة؛  النظرية االجتامعية يف      ويف اخلالصة، فإن 
ع هلا من الرتاكامت املعرفية ما تنوء به الرفوف، وهي حتتاج إىل تضافر  ولذلك جَتمَّ
الرضورية  املحاكاة  بقضية  تبتدئ  التي  وتعميق إشكالياهتا  لبحث  كثرية  جهود 
التي جتعل من األدب جمرد متثيل ما للواقع، أو للطبيعة، بام فيها اإلنسان، مرورا 
بالفلسفات والعقائد واأليديولوجيات واألفكار التي ترى يف األدب دائام متثُّاًل 
مظاهر  من  ومظهرا  إنسانية،  أو  أو اجتامعية  تارخيية  حلقائق  بأخرى  أو  بطريقة 
واقع  بني  قائمة  جدلية  يف  الرؤيات املتبلورة  وفق  املصالح  وتضارب  التدافع 

مرفوض ووعي مأمول.
صارت  املعرفية،  واملرشوعية  اجلدوى  إثباث  مرحلة  جتاوز  بعد  أنه  والواقع      
قادرة  ختصصية  كفروع  العرشين،  القرن  خالل  نفسها  تقدم  السوسيولوجيا 
حقل  من  فام  والتحليل؛  الدرس  بآليات  املجتمع  تضاريس  خمتلف  مواجهة  عىل 
اإلطار،  هذا  ويف  السوسيولوجي،  السؤال  قبل  من  مستهدفا  صار  إال  جمتمعي 

1 ـ  صالح فضل ، مناهج ، مناهج النقد املعارص ، دار اآلفاق العربية، القاهرة ، ط1 ، 1997، ص48 
 R.Escarpit, Sociologie de la littérature, P.U.F, Paris, 1964, P78 2 ـ

3- عمر حممد الطالب، مناهج الدراسات األدبية احلديثة، ص 107 - 108
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تلوح سوسيولوجيا األدب كفرع من السوسيولوجيا العامة، وتنشغل بالرضورة 
يف  أو  املجتمع  مع  املفرتضة  عالئقه  يف  سواء  األديب،  باإلبداع  عالقة  له  ما  بكل 
حتليل وتتبع رشوط إنتاجه، ونظرا إىل أن الظاهرة األدبية تشكل حضورا عاليا يف 
أغلب تفاصيل املجتمع، وكون املداخل العلمية إليها تظل متعددة بشكل الفت، 
سوسيولوجيات  الداخيل  مطبخها  يف  سوسيولوجيا  تؤسس  أن  رضوريا  كان 
نتابع  بتنا  الظاهرة وامتداداهتا، وهكذا  التمكن معرفيا من حدود  أخرى أمال يف 
منذ بداية الستينيات من القرن املايض تواترا يف إنتاج الفروع السوسيولوجية حتت 
يافطة سوسيولوجيا األدب، لقد رصنا نقابل باحثني متخصصني يف سوسيولوجيا 
األنواع  وسوسيولوجيا  النقد،  وسوسيولوجيا  الرواية،  وسوسيولوجيا  القراءة، 

األدبية...    

• النقد االجتامعي والسوسيولوجيا	
    يف سياق التسابق املرشوع نحو علمنة األدب، الح النقد األديب كفرع معريف 
ضمن خارطة علوم األدب... ورأى روالن بارث أن موقع النقد األديب متوسط 
إنه إمكان قراءة وحتليل، واشتغال علمي عىل األدب من  العلم والقراءة...  بني 
ال  األديب،  النقد  أن  يعني  وهذا  وحدودمها،  ومعناه  مبناه  مالمح  اكتشاف  أجل 
يقف عند حدود الوصف والتفسري، بل يسعى إىل الفهم واحلكم أيضا عىل درجة 
القوة  نواحي  تقييميا يكشف  بعدا  يعطيه  ما  األدبية، وهذا  النصوص  اإلبداع يف 

والضعف يف املرشوع األديب.
    منذ القرن التاسع عرش، شهد النقد األديب ثورة »مفاهيمية ومقارباتية«، تنوعت 
وتضاربت يف إثرها املناهج النقدية التي مل تعد ختفي االنتامء اإليديولوجي الذي 
يف  معربة  النقدية  املناهج  بدت  وبذلك  النصوص،  مع  وتعاطيها  اشتغاهلا  يبصم 
التي كانت  السيايس واإليديولوجي  الطيف  ألوان  كثري من األحيان عن خمتلف 
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املايض  القرن  منتصف  حدود  إىل  األدب  ينتظر  أن  رضوريا  وكان  آنئذ،  سائدة 
إمكان احلديث عن نقد أديب موغل يف العلمية ومتحرر من اإليديولوجيا، لتتوزع 
املناهج النقدية هذه املرة عىل العلوم اإلنسانية بدل األطياف اإليديولوجية، ويظهر 

النقد السيكولوجي والسوسيولوجي والبنيوي والشكالين... 
    وهناك من يدعي أن النقد السوسيولوجي، خدم األدب أكثر من باقي املناهج 
النقدية األخرى، بل إن أغلب القراءات العلمية والرصينة لألدب، كانت قادمة 
من رحم النقد السوسيولوجي أو عىل األقل متأثرة به؛ فعىل امتداد تطورات هذا 
النقد من حيث جتديد األدوات والصيغ املحتملة لدراسة النص األديب، بدا النقد 
الواقع  تربة  مع  الوثيق  اتصاهلا  يف  النصوص  قراءة  إىل  األقرب  السوسيولوجي 

الذي أنبتها، وجعلها تبدو يف صورة هذا اجلنس أو غريه...
    فأمهية النقد السوسيولوجي ال تكمن فقط يف وجاهة مقارباته للنصوص، بل 
تتحدد أيضا يف كونه ساهم إىل حد كبري يف التأصيل العلمي لسوسيولوجيا األدب، 
فالنقد السوسيولوجي سابق عىل التأسيس العلمي هلذا الفرع من السوسيولوجيا 
العامة، إن الرتاكم الذي خلقه هذا النقد هو الذي أوجب رضورة توسيع حقول 
االشتغال وتطوير آلياته عىل درجة التخصص املعريف والتوزع، بالتايل عىل مباحث 

ختصصية أخرى كسوسيولوجيا القراءة مثال.

• األجيال األدبية 	
    يعد مفهوم اجليل من املفاهيم املركزية داخل مطبخ سوسيولوجيا األدب؛ فاجليل 
ال يشري فقط إىل “التحقيب” الزمني، بل يدل أيضا عىل املالمح االجتامعية التي 
تبصم أدبا وجمتمعا بعينه، وبذلك؛ فاجليل األديب يتخذ معنى اجلامعة من املبدعني 
الذين تتوحد أو ترتكز انشغاالهتم األدبية واملعرفية حول موقف أو قضية حمددة، 
متقاربة  وإنتاج طروحات  نفسها،  القضية  النقاش حول  تعميق  يقودهم نحو  ما 
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الرشوط  تنتجه  إبداعي  تيار  تبلور  إىل  ختاما  يؤدي  ما  وهو  بصددها،  خمتلفة  أو 
السوسيوسياسية حتام، وبذلك يصري مفهوم اجليل داال عىل التحوالت والتغريات 

التي يعرفها املشهد املجتمعي يف كليته.
    فاألجيال األدبية التي الحت يف تاريخ األدب، ما هي إال ترمجة “ أدبية” ملا كان 
جييش به املجتمع املحيل؛ فالدرس السوسيولوجي األديب يلح كثريا عىل الربط بني 
املتغريات اخلارجية واإلنتاجات األدبية؛ فقراءة املجتمع يف زمن ومكان ما، تغدو 

ممكنة عرب قرائح األدباء.
     فام الذي يعنيه تعاقب األجيال األدبية؟ وما الذي يعنيه انبناء جيل أديب عىل 

أنقاض سابق منته إىل زوال؟ وما الديناميات املتحكمة يف الوالدة واالنتهاء؟ 
    حاول روبري اسكاربيت يف سوسيولوجياه األدبية، أن جييب عن هذه األسئلة 
مؤكدا  ظهورها،  وتسويغ  أوروبا  يف  األدبية  األجيال  لتعاقب  رصده  خالل  من 
رأيه  يعضد  ما  وهو  االجتامعي،  الواقع  عىل  حمتمل  فعل  رد  هو  جيل  ميالد  أن 
اجليل،  ملصطلح  كثريا  يطمئن  ال  اسكاربيت  لكن  األدب،  اجتامعية  بخصوص 
وهلذا يستعيض عن كلمة “جيل” بـ“اجلامعة”؛ بسبب ما حتيل عليه كلمة اجليل 
من معنى زمني يف مطلق األحوال، وأيضا لكون اجلامعة أكثر املصطلحات تعبريا 
عن الدينامية االجتامعية... فخالل القرون الوسطى بأوروبا، مل يتوقف استبداد 
امتد إىل مستوى األدب،  السياسة فقط، بل  العائالت األرستقراطية عند حدود 
بحيث بدأت الكثري من األعامل األدبية تنطق بلسان حال هذه العائالت، وتسوق 
الصورة اإلجيابية عن هؤالء املالكني لوسائل اإلنتاج واإلكراه، وعليه، فقد صار 

أغلب أبطال األعامل األدبية، من امللوك و األمراء و النبالء.
باألساس،  وحتوالته  االجتامعي  الواقع  ترشيح  ممكنا  يصري  الفهم،  هلذا  وفقا      
أو  مجاعة  ظهور  يبدو  بحيث  وتناقضها،  تعاقبها  يف  األدبية  األجيال  متابعة  عرب 
يعرب  كام   ، بالرضورة  سوسيوسياسية  مطالب  ذات  اجتامعية  حركة  أديب،  جيل 
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وبذلك  املجتمعي،  النسيج  يف  تعتمل  موازية  أخرى  حركات  عن  هذا  ظهورها 
فسوسيولوجيا األدب تتيح إمكانيات أخرى لقراءة املجتمع يف حركيته وتناقضاته 

عرب ظاهرة األجيال األدبية...

• سوسيولوجيا األدب اليوم	
إن االهتامم باألدب كظاهرة اجتامعية ال يعني -اليوم- مقاربته من الوجهة 
االجتامعية، لرصد انعكاسات هذا الواقع عىل صفحته، ومتثيله للحياة يف صورها 
سلبًا  فيه  وتتفاعل  الواقع،  تشكل  التي  الرصاعات  ألوان  مستعرضًا  املختلفة، 
وإجيابًا، وفق نظرة خاصة، تتشكل لدى األديب من خالل وعي حارض يعايش 
الواقع وحيياه كغريه من الناس. بل النظر إىل الظاهرة األدبية يف مجلتها وسط حركة 
املجتمع، يف رحلتها من األديب إىل القارئ، وما يعتور هذه الرحلة من مالبسات 
قد تزري بالفعل األديب وحتوله عن وجهته زيادة ونقصًا1، وقيام هذا »التخصص« 
كفيل بأن: »يبني العالقة بني األدب والظروف االجتامعية املحيطة به، ومثل هذا 
العمل يفيد يف إلقاء أضواء متعددة عىل الظاهرة األدبية كام يفيد يف فهم املجتمع، 
وبعبارة أخرى؛ فإن دراسة الظاهرة األدبية، كظاهرة اجتامعية يفيد داريس األدب 

ونقاده، كام يفيد علامء االجتامع أنفسهم«2. 

ومعنى ذلك أن اإلقبال عىل سوسيولوجيا األدب، ليس غرضه إثراء حقل 
باستقطابه  األدبية،  العملية  صميم  يف  بحث  ولكنه  فرضياته،  وتسويغ  االجتامع 
زواياها الثالث: املؤلف، والنارش، والقارئ، ووصف رحلة اخلطاب األديب عرب 
هذه القنوات، قبل استقراره يف حقل القراءة، يف شكل مميز، مستقل عن صاحبه 

العربية، من منشورات احتاد  القراءة  الكائن واملمكن يف  القراءة واحلداثة، مقاربة  1 ـ حبيب مونيس، 
الكتاب العرب، 2000

2 ـ  شكري عزيز مايض، حمارضات يف نظرية األدب. دار البعث، ط1، 1984، قسنطينة، ص124
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ونارشه؛ وإن كان حيمل بصامت هذا وذاك، غري أن الرحلة يف كل حمطة من حمطاهتا 
لتلتحم  وعرضًا  طوال  جذورها  متتد  التي  املعقدة  اإلشكاليات  من  مجلة  تطرح 
باملجتمع وأرشاطه التطورية، ونظمه االقتصادية، وذوقه السائد الفطري واملوجه 

عىل السواء. 

    وهي إضاءات تطل عىل الظاهرة األدبية: »إبداعًا وطبيعة ووظيفة، وعىل العوامل 
املؤثرة يف تطور األدب، ويف تغيري املدارس األدبية، ويف ظهور أنواع أدبية جديدة، 
ويف الكتاب وانتامءاهتم، ومن خالل االهتامم بمسألة الذوق العام ونوعية القراء، 
ونوع استجاباهتم لألعامل األدبية، وبأثر التقدم الصناعي والتكنولوجي واإلنتاج 
باجلملة وبدور النارشين«1... وهي التي تعطي لسوسيولوجيا األدب مرشوعية 
الوجود، كرافد علمي ال يفرس األدب بقدر ما يعمل عىل موضعة الظاهرة األدبية 
ألن:  عالقاهتا؛  وخطورة  الشبكة  تعقد  للقارئ  ويكشف  املتشابك،  إطارها  يف 
»وجود أفراد مبدعني يطرح مشاكل يف التأويل النفساين واألخالقي والفلسفي، 
كام تطرح اآلثار نفسها مشاكل مجالية وأسلوبية ولغوية وتقنية، أما وجود مجاعة 
اقتصادي  بل  واجتامعي،  وسيايس  تارخيي  طابع  ذات  مشاكل  فتطرح  اجلمهور، 

أيضًا. هناك عىل األقل ثالثة اآلف طريقة الرتياد احلدث األديب ودراسته«2. 

األدب«  »سوسيولوجيا  خالل-  -من  اسكاربيت«  »روبري  حاول  لقد 
وتعرية  املختلفة،  مستوياهتا  يف  »الرحلة«  نظم  تفكيك  والتواصل«  و»املكتوب 

عالقتها وما تثريه يف تفرعاهتا املذكورة آنفًا...

    ولعل االهتامم باجلزء املغمور -من جبل اجلليد- هو الذي جيرب سوسيولوجيا 
القراء،  اجتامع  علم  لتشكيل  فروعه؛  يف  اخللوي  االنقسام  يشبه  ما  عىل  األدب 

1 ـ  شكري عزيز مايض، حمارضات يف نظرية األدب م . س،  ص: 125
2ـ   روبري اسكاربيت: سوسيولوجيا األدب، ص:7
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األدبية،  األنواع  اجتامع  وعلم  موزعني،  اجتامع  وعلم  الكتاب،  اجتامع  وعلم 
وال   1- قبال  غولدمان«  »لوسيان  أثاره  الذي  النحو  -عىل  الرواية  اجتامع  وعلم 
يفهم من هذا االنشطار اخللوي، احلرص عىل التفريع من أجل التفريع وحسب، 
ولكنها التفاتة جادة حلرص أقطاب الظاهرة األدبية وحتديد أبعادها. ومن ثم رصد 
يف  اإلبداعية  العملية  إدراك  نستطيع  حتى  آلياهتا  وتفكيك  املختلفة،  ميكانزماهتا 
رصاعها  يف  الرسيع  للتطور  عرضة  -اليوم-  أهنا  سيام  وال  االجتامعية،  أبعادها 

املستميت مع الوسائل السمعية البرصية الغازية ملختلف جماالت احلياة. 

من   )I,ecrit( »املكتوب«  رحلة  تتبعها  يف  األدب،  سوسيولوجيا  وتطرح 
املؤلف إىل القارئ عرب قنوات الواقع، نوعني من الدراسة: 

به من وسائل  يرتبط  وما  األدبية،  الظواهر  اجتامع  بعلم  تسميتُه  يمكن  -األول: 
االتصال والنرش والتلقي والتأثري يف القارئ، من خالل األنظمة الثقافية املختلفة، 
االجتامعية  واالستبيانات  واالستفتاءات  اإلحصائيات  تؤدي  املجال  هذا  ويف 
ويطبق زعيم هذا  “اسكاربيت”.  املنهج هو  دعاة هذا  األمهية. وأكرب  بالغ  دورًا 
املنهج مصطلحات علم االجتامع واالقتصاد عىل األدب، فيقيم دراسته عىل ثالث 

مراحل حمددة هي: اإلنتاج، والتسويق، واالستهالك. 

الفني يف األدب، وموضوعه اخللق  اإلبداع  بعلم اجتامع  -الثاين: يمكن تسميته 
ويلتقي  اجلاميل يف صلته باملؤلف واملجتمع، وزعيم هذا االجّتاه هو “غولدمان”، 
يف  الفنية  للرموز  االجتامعي  التحليل  عىل  بالرتكيز  يعنى  سيميولوجي  اجتاه  معه 
األدب، من صور داخلية وتراكيب دالة للكشف عن الطابع االجتامعي ملبادئها 
اجلاملية؛ وهذا اجتاه مجاعة من املفكرين والنقاد اإليطاليني2 بزعامة »امربتوايكو«. 

1 ـ  شكري عزيز مايض: م س، ص 125
2 ـ  صالح فضل: م س، ص 232 - 233
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...)UMBERTO ECO(

والنظرة املاركسية،  “لوكاتش”  وإذا كانت الدراسة الثانية تأخذ منبعها من 
و“جاك لنهارت” و“ميشال  وتبلورها يف البنيوية التوليدية عىل يد “غولدمان”، 
زرفا”، فإن الدراسة األوىل تعود جذورها إىل بحوث “فيكو اإليطايل” )1668 - 
1744( يف كتابه “مبادئ العلم اجلديد” 1725، وهي أول حماولة جادة ومنظمة 

للربط بني األدب والواقع االجتامعي. 

    ويف فصل من كتابه )النقد األديب يف القرن العرشين( 11987، يتحدث )جان 
إيف تادييه( عن )سوسيولوجيا األدب( التي تقيم عالقات بني املجتمع والعمل 
أن  كام  تغيريه،  إىل  ويسعى  عنه  ويعرّب  يعكسه  به،  مرشوط  الكاتب  ألن  األديب، 
املجتمع حارض يف العمل األديب. وقد عرف القرن التاسع عرش نقادًا  اجتامعيني 
من مثل: مدام دي ستال، وتني، ثم تطور هذا املنهج النقدي يف القرن العرشين، 
وغولدمان،  لوكاش،  مؤسسيه:  أشهر  من  ولعل  املاركسيني،  لدى  فازدهر 

وباختني، وقد فّصل تادييه القول فيهم.
    وقد جاء تعريف )تادييه( ألعالم النقد السوسيولوجي موجزًا، ألنه مل يستحق 

لديه سوى فصل من كتاب عن النقد العاملي.

- علم االجتامع األديب والرواية2
البنية  حتليل  جمال  يف  )باختني(  هبا  قام  التي  اإلنجازات  كل  من  الرغم  عىل      
الروائية، فإن لفكره أمهية حمدودة؛ ألن آراءه كلها تستند إىل نموذج أسايس واحد 
هو مؤلفات دستويفسكي، وهي مؤلفات ال تعكس إال شكاًل واحدًا من أشكال 

1 ـ  تر: قاسم املقداد، وزارة الثقافة، دمشق 1993
2ـ   للمزيد، ينظر: حممد عزام، حتليل اخلطاب األديب، ص315 وما بعدها...
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تعرب  التي  املونولوجية(  )الرواية  ميدان  يف  الديالوجية(  )الرواية  هو  الرواية 
ال  الديالوجية(  )الرواية  أن  من  الرغم  عىل  الكاتب،  صوت  عن  مبارش  بشكل 
صوت  وإن  حيادي.  مظهر  باختاذ  تواريه  فقط  ولكنها  الكاتب،  صوت  ُتلغي 
إمتام  عند  إال  عليه  التعرف  يمكن  وال  ضمنيًا،  احلالة  هذه  يف  يصبح  الكاتب 
األصوات  تعددية  أو  حواريتها  حيث  من  الرواية  ومناقشة  الروائي  التحليل 
فيها. وال بد أن تتكشف لنا هذه احلوارية احليادية عن موقف عميق هو موقف 

صاحب اإلرسالية )الكاتب(.

ربط  إىل  بعده  ينتقل  مرحيل  إبقاء  فهو  البنية،  عىل  ُيبقي  غولدمان  كان  وإذا 
الروائية،  البنية  يف  حاالً  اإليديولوجي  فيجعل  باختني  أما  باإليديولوجي.  البنية 
الثقافية  بالبنية  العامة  داللتها  يف  البنية  ربط  إعادة  من  نفسه  ُيعفي  فهو  ولذلك 
واإليديولوجية، وهلذا نجد أن مفهوم )احلوارية( الباختيني يكمل مرحلة الفهم 
وقد  التحليل.  يف  علميًا  طابعًا  التكوينية  البنيوية  عىل  ويضفي  غولدمان،  عند 
استفاد من هذه املزاوجة كل من بيري زيام يف كتابه )االزدواجية الروائية( 1980، 
1976، حيث مجعا بني )احلوارية(  )الرواية واملجتمع(  كتابه  زيرافا يف  وميشيل 
يبلور اجتاهًا نقديًا ال ينحرص  العامل( عند غولدمان. وهو مجع  الباختينية و)رؤية 
يف نطاق البنيوية التكوينية ذات الطابع اجلديل، وال يقترص عىل الدراسة املحايثة 
التي تقرتحها سوسيولوجيا النص عند باختني، وإنام هو اجتاه جديد يمكن تسميته 
بتأويل النص الروائي  النيّص اجلديل( الذي ينتهي عادة  بـ)النقد السوسيولوجي 

استنادًا إىل معطيات احلقبة التي ينتمي إليها.

سيميوطيقا  لتأسيس  ونموذجًا  مدخاًل  اللسانيات  )باختني(  جعل  وهكذا 
عامة يمكن عدها بمنزلة علم عام لإليديولوجيات. وهنا متكن مالحظة التشابه 
بني فكر باختني واملبادئ البنيوية التكوينية الغولدمانية، خصوصا عندما تعد رؤية 
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العامل ليست من إبداع فردي، ولكن اجلامعة هي التي تكّون هذا التصّور، بسبب 
العالقات الداخلية املوجودة فيها، وبسبب رصاعها مع اجلامعات األخرى أو مع 
قوى الطبيعة، فيتبنى أفرادها هذا التصور. كام يقرتب املنهج الباختيني من املنهج 
البنيوي التكويني أيضًا يف أنه يتخذ النموذج اللساين معياره األول يف دراسة الفن 
هذا  وعىل  الواقع.  يف  اإليديولوجية  للرصاعات  جمّسدة  اللغة  يعد  فهو  الروائي، 

األساس ينتقد باختني ألسنية سوسري.

وهكذا حيّقب )النقد الروائي االجتامعي( يف ثالث مراحل، هي:

1-النقد اجلديل.

2-البنيوية التكوينية عند لوكاش وغولدمان.

3-سوسيولوجية النص الروائي.

املنهج االجتامعي هو أهنا تنطلق  الثالثة تنتمي إىل  وما جيعل هذه األشكال 
كلها من فكرة أساسية هي أن النص الروائي له عالقة ما بالواقع االجتامعي.. أما 
)النقد اجلديل الروائي( فقد ارتبط باملادية التارخيية، وأخذ منها ركائزه األساسية؛ 
منها أن النتاج األديب هو شكل من أشكال البنية الفكرية للمجتمع. وما دام املجتمع 
يشهد رصاعًا بني طبقاته حول املصالح املادية، فهذا يعني أيضًا أن الرصاع موجود 
عىل مستوى الفكر. ومن هنا تدخل الرواية، بوصفها أدبًا، أي شكاًل من أشكال 
الرواية  بأن  يقيض  التصّور  وهذا  االجتامعي.  الفكري  الرصاع  خضم  يف  الفكر، 
هلا  اجتامعية  فئة  أو  طبقة  فكل  ما.  جمتمع  يف  واحد  هلا شكل  يكون  أن  يمكن  ال 
فنها اخلاص، وهلا تصّورها املتميز ملا ينبغي أن تكون عليه أشكال تعبريها األديب. 
املادية عىل املستوى الفكري،  وهكذا ينعكس الرصاع االجتامعي حول املصالح 

وُتسهم الرواية يف التعبري عن هذا الرصاع بطرقها الفنية اخلاصة.

األوىل،  بالدرجة  الروائي  الفن  بمضامني  النقاد  هيتم  أن  الطبيعي  من  وكان 
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عىل  الغالب  الطابع  فكان  االجتامعي،  الرصاع  من  املبدع  موقف  حتديد  أجل  من 
النقد اجلديل هو الوصول إىل املدلول االجتامعي واإليديولوجي لألعامل الروائية. 
النقد  النقد طابعًا إيديولوجيًا رصحيًا، وال سيام أن الذين مارسوا  لذلك اختذ هذا 
وإنام  األوىل،  بالدرجة  أدباء  أو  نقادًا  يكونوا  مل  األوىل  صورته  يف  اجلديل  الروائي 
الداللة  اجلاميل ودوره يف حتديد  اجلانب  إىل  كثريًا  يلتفتوا  مل  كانوا سياسيني. وهلذا 
تطور  من  األوىل  املرحلة  –يف  تعّذر  وهلذا  الرواية.  يف  واإليديولوجية  االجتامعية 

املنهج االجتامعي- قيام نظرية نقدية للرواية.

مثلها يف  كإيديولوجيا،  الرواية  إىل  األوىل،  اجلديل، يف صورته  النقد  نظر  لقد      
ذلك مثل أشكال اإليديولوجيا األخرى: الدين، والفلسفة، واخلطب السياسية.. 
ما نجده يف أعامل جورج  بناءها اجلاميل أمهية أساسية. وهذا  لكنه مل يكن يعطي 
بليخانوف يف كتابه )الفن والتصّور املادي للتاريخ( مثاًل، حيث نجد تركيزًا عىل 
املضمون االجتامعي واإليديولوجي وحده، وترّسب األحكام القيمية، واملقابلة 
املبارشة بني مضمون الرواية والواقع، وغياب احلديث عن مجاليات البناء الروائي، 
وعد الرواية خطابًا إيديولوجيًا مبارشًا. كام نجد هذا االجتاه لدى لينني يف كتابه 

)يف األدب والفن( والسيام يف آرائه حول تولستوي.

أول  هي  للكاتب  اإليديولوجية  الرؤية  اكتشاف  أن  يرى  )بليخانوف(  إن 
يشء ينبغي أن يؤديه الناقد. وتبقى املهمة الثانية هي تقييم اجلانب اجلاميل. ولكن 
األوىل وحده  املبدأ  مّهه يف  فيحرص  الثاين،  املبدأ  التطبيق-  –يف  ينسى  بليخانوف 
)ما  لرواية  مناقشته  يف  فعل  هكذا  للكاتب(.  اإليديولوجية  الرؤية  )اكتشاف 
تنتمي  الذي  اإليديولوجي  التوجه  عىل  فيها  ألّح  إذ  لتشرينيشيفسكي،  العمل؟( 
يف  حمتدًا  كان  الذي  اإليديولوجي  الرصاع  إطار  يف  تشّكل  والذي  الرواية،  إليه 
تلك احلقبة من حياة املجتمع الرويس، وحّول مناقشة الرواية إىل مواجهة عنيفة 
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ضد َمْن ساّمهم دعاة التجهيل، ثم جعل أفكار الكاتب شديدة االرتباط بالدعوة 
االشرتاكية املثالية التي رفع لواءها )شارل فورييه( منذ العام 1840.

بعد  الثانية  اخلطوة  هو  التكويني(  البنيوي  )املنهج  أن  رأى  من  وهناك 
الرواية  لسوسيولوجيا  نضجًا  أكثر  تصّور  بناء  يف  الفعالة  واملحاولة  بليخانوف، 
لوكاش(  املجري )جورج  الناقد  قام هبذه اخلطوة  اجلدلية. وقد  النظرية  إطار  يف 
–عىل الرغم من اهتامماته السياسية بالدرجة األوىل- قد أوىل الرواية  الذي كان 
هذا  تطور  معامل  من  معلاًم   1920 الرواية(  )نظرية  كتابه  جعل  ما  خاصة،  عناية 
املنهج، باإلضافة إىل كتبه: )بلزاك والواقعية الفرنسية( 1951 و)الرواية كملحمة 
بارتباطها  كلها  كتبه  متيزت  وقد  التارخيية(.  و)الرواية   ،1935 بورجوازية( 
باملادية التارخيية وهو الذي بلور فكرة )رؤية العامل( التي تبنّاها، من بعده تلميذه 
غولدمان، كام أسهم يف حتليل اخللفيات الفكرية واإليديولوجية التي كانت وراء 
إبداع بلزاك لرواياته، فوجد عنده إيامنًا باملبادئ األرستقراطية، ويف الوقت نفسه 
مياًل نحو مناقضة هذا الفكر األرستقراطي. فأثار بذلك قضية مهمة هي: التفاوت 
املوجود أحيانًا بني االنتامء االجتامعي واالنتامء الفكري للكاتب؛. فكان لوكاش 
–بذلك- أول َمْن نّبه إىل رضورة احتياط الناقد من الوقوع يف اخلطأ الذي ينشأ 
عن النظرة امليكانيكية يف تفسري أعامل الروائيني، اعتامدًا عىل انتامءاهتم االجتامعية 
حيدث  قد  الروائي  اإلبداع  ففي  مبارش.  بشكل  عنها  يعلنون  التي  معتقداهتم  أو 
تفاوت كبري بني املعتقدات النظرية واإليديولوجية للكاتب، وبني الرؤية الفكرية 
التي تتحكم يف عمله أو يف بعض أعامله؛ آية ذلك، أن اإلبداع حيرر املبدع أحيانًا 
حتى من أفكاره الراسخة. وهذا يعني أن العنارص الالواعية أصبحت تتدخل يف 
قد ختالف  الكاتب يف صحوته  يعلن عنها  التي  الترصحيات  اإلبداع، وأن  طبيعة 

رؤيته اإلبداعية.
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–عند لوكاش- صياغة  إيديولوجي، بل أصبحت  الرواية جمرد فكر  تعد      ومل 
مجالية أيضًا، ربام تتجاوز الذات املبدعة أحيانًا، لتفصح عن صوت آخر قد يكون 

معارضًا هلذه الذات نفسها.

الظروف االجتامعية  لروايات )والرت سكوت(، حيلل )لوكاش(  يف دراسته 
والتارخيية التي عاش فيها الكاتب والرت سكوت، ثم ينتقل إىل اخللفية الفلسفية 

التي كانت وراء أعامله، فيجدها ممثلة يف الفلسفة املثالية هليغل.

ويميز )لوكاش( بني امللحمة والرواية. وهو متييز سبقه إليه هيغل. ثم جاء 
التفسريات  بجميع  يأخذ  مل  ولكنه  الرواية..  عن  اهليغلية  النظرية  فتبنّى  لوكاش 
اهليغلية، خصوصا تفسري الشعر امللحمي الذي رأى فيه لوكاش تعبريًا عن وحدة 
الكتلة التارخيية ومتاسكها؛ نظرًا إىل انعدام الرصاع الطبقي. كام أن هيغل –حسب 
لوكاش- مل يفهم حقيقة الرواية كتعبري عن التناقضات االجتامعية بسبب الرصاع 

حول املصالح.

أما اليشء املهم يف نظرية )لوكاش( فهو أنه مل يفصل بني )مضمون( الرواية 
وشكلها،  الرواية  مضمون  حتدد  التي  هي  االجتامعية  فالتناقضات  و)شكلها(. 
والرصاع واملواجهة بني األبطال كلها من نتائج التصّدع الذي حصل يف املجتمع 

الرأساميل اجلديد.

تشّبثه  سببها  ضيقة،  حدود  يف  الروائية  نظريته  حرص  )لوكاش(  أن  غري 
العاملة يف  للطبقة  الدور األسايس  التي تعطي  التارخيية  املادية  بتحليالت  املطلق 
حتاًم  ستؤول  البورجوازية  الرواية  أن  يرى  كان  وهلذا  االشرتاكي.  املجتمع  بناء 
إىل الربوليتاريا التي ستحقق احللقة اخلامسة من حلقات تطور الرواية يف العرص 

احلديث، وهي حلقة الواقعية االشرتاكية.

نقد  خلطوات  املعامل  متكاملة  صيغًا  لـه  فنجد  غولدمان(  )لوسيان  أما      
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اجلديدة  املفاهيم  من  عدد  تأسيس  مع  لوكاش،  أفكار  إىل  يستند  سوسيولوجي، 
وبلورهتا، من مثل مفهوم )الفهم( و)التفسري( و)البنية الدالة(، و)رؤية العامل(..

وقد انطلق )غولدمان( من املنطلقات اآلتية:
أو  مجاعة  داخل  تتكون  وهي  العامل(؛  )رؤية  عن  تعبري  هي  )الرؤية(  1-إن 

طبقة معينة يف احتكاكها بالواقع، ورصاعها مع اجلامعات األخرى.
أفضل صورة ممكنة،  الرؤية( وبلورهتا يف  )إبراز هذه  املبدع هو  2-إن دور 
ينتمي  التي  للجامعة  القصوى  الطموحات  عن  خالهلا  من  يعرّب  إنه  إذ 
إليها، أو يعرب عن أفكارها. وهذا يعني أن املبدع ليس هو صاحب الرؤية 

الفكرية يف العمل الروائي، وإنام هو مربزها فقط.
3-إن )الدور الفردي يتجىّل يف الصياغة اجلاملية للعمل اإلبداعي( وليس يف 
بناء الرؤية العامة التي تنتظم هذه الصياغة، هلذا ُيضفي عىل اإليديولوجيا 

إهابًا متوهييًا حيّوهلا إىل فن.
4-إن البناء اجلاميل للعمل الروائي يتميز باستقالل نسبي عن بناء العالقات 
االجتامعية وشكلها؛ لذلك، فإن النص الروائي ال يطابق الواقع، ولكنه 
فقط يمكن أن يامثل بنية أحد التصورات املوجودة عن العامل يف الواقع 

الثقايف والفكري.
    وهكذا يرى )غولدمان( أن الرواية كأدب تتجاوز اإليديولوجيا؛ ألهنا تصوغ 
فهم  يف  خاصة  أمهية  إيالء  بعدم  النقاد  ينصح  وهو  فني.  شكل  يف  العامل  )رؤية( 
العمل األديب للنّيات الواعية لألفراد وللكّتاب؛ فالوعي ال يشكل سوى عنرص 
للطبيعة  مطابق  غري  مضمونًا  يمتلك  ما  غالبًا  وهو  البرشي،  للسلوك  جزئي 
عند  املنهجية  النتائج  استخالص  يمكن  وهكذا  السلوك...  هلذا  املوضوعية 

غولدمان يف نقطتني:
1-إن حتليل الرواية ينبغي أن يتجه إىل بنية العمل الداخلية. وهو ما يطلق 
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عليه اسم )الفهم(. ثم ينتقل إىل املرحلة الثانية )التفسري( الذي يؤكد انتامء 
منهجه إىل سوسيولوجيا األدب. ومنها جيري الربط بني البنية الدالة وبني 
البنيات الفكرية املتصارعة يف الواقع الثقايف للمجتمع. ومفهوم  إحدى 
)البنيوية  عليه  تقوم  الذي  األساس  مها  )التكوين(  ومفهوم  )البنية( 
التكوينية(؛ حيث تدرس املرحلة األوىل وتفهمها، وتفرس املرحلة الثانية 
ربط العمل الفني بالبنى الفكرية املوجودة خارجه، وتدرك وظيفته ضمن 

احلياة الثقافية يف الوسط االجتامعي.
2-وهذا املنهج ال ينفي تدخل )الالوعي( يف العملية اإلبداعية، ولذلك فإن 
البنيوية التكوينية، إذ متّد جرسًا بني علم االجتامع والبنيوية عندما تقول 
برضورة حتليل بنية العمل الروائي الداخلية، فإهنا متّد جرسًا آخر بني علم 
االجتامع وعلم النفس، عندما ال تنفي تدخل عامل الالوعي الفردي يف 
بناء العامل الروائي واإلبداعي، عىل الرغم من أن )غولدمان( انتقد املنهج 
البنيوي الشكيل، والتحليل السيكولوجي الفرويدي، ألن األول يرفض 
الداللة االجتامعية لألدب، وألن الثاين يقف عند حدود التفسري الفردي.
ويمّيز )غولدمان( بني مستويني من الوعي االجتامعي، مها: الوعي الواقع، 
ما  التي متلكها مجاعة  التصورات  الواقع( هو جمموع  )فالوعي  املمكن.  والوعي 
عن حياهتا ونشاطها االجتامعي، سواء يف عالقتها مع الطبيعة أو يف عالقتها مع 
اجلامعات األخرى. وأما )الوعي املمكن( فهو الذي جيسد الطموحات القصوى 
املمكن، غري  والوعي  الوعي  بني  وثقى  اجلامعة. وهناك عالقة  إليها  التي هتدف 
أن الوعي املمكن هو املحرك الفّعال لفكر اجلامعة، وهو الذي يرسم مستقبلها، 
وعادة ما يكون يف غري متناول الناس العاديني الذي يندجمون يف اجلامعة، ولكنه 

فقط يف متناول األشخاص املميزين ذوي الثقافة العالية كالفالسفة واألدباء.
    ويربط )غولدمان( الرواية بالوعي املمكن للجامعة املعربة عن نفسها بوساطة 
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الوعي  وبني  الرواية  مضمون  بني  يربط  نقدي  حتليل  كل  أن  يعني  وهذا  املبدع؛ 
يرتبط  األدب  ألن  اخلطأ؛  طريق  يف  يقود  نقدي  حتليل  إنام هو  ما؛  جلامعة  الواقع 
بحاجات اجلامعة، أي بالقيم املفتقدة يف الواقع. وهلذا؛ فإن مضمون أية رواية ال 

بد من أن يعكس مكونات الوعي املمكن جلامعة برشية حمددة.
اإلنتاج من  االجتامعية، وسيادة  العالقات  »تشيؤ«  أن  يعتقد      وكان غولدمان 
أجل السوق، أّثر بشكل مبارش يف وعي مجاعة ما، ويف النتاج األديب الذي مل يعد 
ُيدافع عن قيم مأمولة، وإنام أصبح هو اآلخر خيضع لإلنتاج من أجل السوق، ويف 
الوقت نفسه، يمثل نزعة فردية وذاتية متطرفة متّثلت يف أعامل كثري من الروائيني 

املعارصين ابتداء من كافكا.
    ثم جاء أنصار )موسيولوجيا النص الروائي( الذين مل يظهر اجتاههم إال يف وقت 
الناقد  نرشها  التي  الدراسات  خالل  من  خصوصا  العرشين،  القرن  من  متأخر 
P.Zima الذي كان من تالمذة غولدمان.  التشكوسلوفاكي األصل )بيري زيام( 
فعالج هذا املنهج يف كتبه: )من أجل علم اجتامع النص األديب( 1978، و)رغبة 
و)االزدواجية   ،1973 بروست(  ملارسيل  سوسيولوجية  قراءة  األسطورة: 

الروائية: بروست، كافكا، موزيل( 1980.
    والواقع إن زيام مل يكن مؤسسًا الجتاه سوسيولوجيا النص الروائي، ولكنه فقط 
مربز لبعض معامله التي كانت موجودة قبله يف أعامل غولدمان ولوكاش وباختني. 
غري أنه أشار إىل بعض الرواد من النقاد األملان الذين درسوا العالقة بني األدب 

واملجتمع.
الروائي( هو أن  النص  الرواية( و)سوسيولوجيا      والفرق بني )سوسيولوجيا 
األوىل تدل عىل منهج نقدي يف الرواية حيرص اهتاممه يف البحث عن سببية الظاهرة 
الروائية، ويركز عىل اجلوانب املفرسة حلدوث النص الروائي، ما جيعل احلديث 
التحليل،  يف  الصدارة  مكان  يشغل  النص،  إىل  بالنسبة  اخلارجة  العنارص  عن 
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لتحليل  الوسائل والتقنيات  أهنا متتلك  النص األديب(  تعتقد )سوسيولوجيا  بينام 
الرتكيبي، والكشف من خالله  املستوى  أي حتليل  الداخل؛  األدبية من  األعامل 
عن العالقات االجتامعية، يف حماولة إلثبات التامثل املوجود بني البنية االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية السائدة يف حقبة تارخيية من جهة، والبنية اللسانية املتحققة 

يف النص الروائي املدروس من جهة ثانية.
    ويميز )زيام( بني األدب واإليديولوجيا؛ فريى أنه ليس من املمكن وضع قضية 
السوسيولوجيون  فيه  يضع  الذي  نفسه  اإلطار  يف  األدب  يف  االجتامعي  املعنى 
وفق  األدبية  النصوص  تفسري  ألن  الثقافية؛  واملؤسسات  السياسية  التنظيامت 
األسلوب الذي اتبعه لوكاش، أي من طريق مقابلتها مبارشة مع إيديولوجيات 
مناظرة هلا؛ ال ُيمّثل إال واحدًا من التغيريات املمكنة للنص. كام ينتقد زيام )علم 
االجتامع التجريبي األديب( لكونه ينّحي جانبًا املضمون التارخيي لألدب؛ بحرص 
والطبعة،  والكاتب،  األدب؛ كاجلمهور،  اخلارجية عن  العنارص  فقط يف  اهتاممه 
)سوسيولوجيا  ينتقد  كام  لألدب.  تعسفي  تفسري  كل  يتجنّب  هبذا  أنه  مّدعيًا 
عىل  حتيل  التي  املحتويات  سوى  األديب  العمل  من  هيّمها  ال  التي  املضامني( 
األحداث والوقائع التي جرت أو جتري يف الواقع العياين. فهذه السوسيولوجيا 
تتعامل مع األدب كام يتعامل املؤرخ مع الوثائق التارخيية. كام يعارض زيام مفهوم 
)البنية الدالة( عند غولدمان، كونه ال حييلنا عىل أية نظرية داللية يمكننا يف إطارها 

أن نضبط الداللة.
الرصاع  قادرة عىل جتاوز  نصّية  بناء تصور لسوسيولوجيا  زيام      وهكذا حياول 
رصاع  وهو  الروسية.  والشكالنية  االجتامعية  االجتاهات  بني  حمتدمًا  ظل  الذي 
اختذ صبغة تناقض بني الّشكل واملضمون؛ ولذلك فهو ال يرى أمهية يف معارضة 
الشكل باملضمون، وإنام ينبغي أن نعرف دائاًم أن النسق اللغوي هو جمال تلتقي فيه 
املصالح االجتامعية أيضًا. ويعتقد أن املشاكل االجتامعية واالقتصادية يمكنها أن 
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تقّدم يف النّص األديب عىل شكل قضايا لسانية تتجسد من خالل طابعه التنايّص. 
يف  النص  عّد  إىل  املؤلف،  حياد  تؤكد  التي  باختني  أطروحات  يتجاوز  هنا  وهو 
منها  يتألف  التي  األصوات  تلك  من  حتى  موقف  له  إيديولوجيًا  صوتًا  كلّيته 

نسيجه احلواري اخلاص.
    ويتخّطى زيام السوسيولوجيا النصية التي تقول باحلياد املطلق للنص يف بنيته 
)اجلامعة  وراءه  يكمن  الذي  الفاعل  األصح  عىل  أو  كاتبه،  بحياد  أي  العامة؛ 
الوضعية  يف  يسهم  ألنه  أبدًا؛  حمايدًا  ليس  النص  أن  لريى  مثاًل(،  االجتامعية 

السوسيولسانية، ويتخذ موقفًا مع أو ضد بعض السوسيوهلجات.
جوليا  عند  نجدها  الروائي  النص  سوسيولوجيا  يف  أخرى  حماوالت  وهناك      
كريستيفا التي وضعت كتاب )النص الروائي: مقاربة سيميولوجية لبنية خطابية 
أهنا  بمعنى  حتويليًا،  سيميولوجيًا  حتلياًل  فيه  استخدمت   ،1976 العام  حتويلية( 
رمزية،  مدلولية  وحدات  إىل  جتزيئه  من  الروائي،  اخلطاب  حتليل  يف  انطلقت، 
وتعاملت مع هذه الوحدات كدوال تدخل يف عالقة مع بعضها البعض، لتكّون 
كلية النص، بوساطة دراسة هذه العالقة وفق نظرة حتويلية تساعد عىل فهم تطور 
الروائي كوحدات يمكن  النص  إىل  النظر  بعدم  التحوييل  املنهج  النص. ويقيض 
قراءهتا فقط بطريقة تتابعية، ولكن أيضًا كوحدات تدخل يف عالقة مع بضعها...، 
بحيث ال يمكن دراسة وحدة إال يف عالقتها مع جمموع النص. وهذا التناول يقيض 
أيضًا بعدم األخذ بالداللة الواحدة، إذ إن تناول النص يف مظهره التوليدي، يعطي 

إمكانيات كثرية وال حمدودة لتشكل العالقات البنائية والداللية فيه.
    ومن الواضح أن )كريستيفا( تستفيد هنا من اللسانيات التوليدية يف ما يتعلق 
فهو  منهجها،  يف  السوسيولوجي  اجلانب  أما  الرواية.  لتحليل  الداخيل  باجلانب 

يتعلق بإشارهتا إىل رضورة ربط الرواية بـ)إيديولوجيم( العرص.
من  واحدًا  بوصفه   M.Zeraffa زيرافا(  )ميشيل  الناقد  إنجازات  أن  كام      
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سوسيولوجي النص الروائي، خيرج من الدائرة الضّيقة ملفهوم احلوارية الباختيني، 
الثقافات  جمموع  من  حمددًا  موقفًا  يعكس  ألن  قاباًل  الروائي  النص  ليجعل 
واإليديولوجيات التي تدخل يف تركيبه. وأّكد استقاللية تاريخ األشكال الروائية 
عن تاريخ املجتمعات. ورأى أن الروائيني الذين ال يصورون الواقع االجتامعي 

بشكل مبارش، هم أيضًا يعرّبون عن موقف من الواقع.
لـ)النقد  خصصه  الذي  كتابه  من  الثاين  القسم  إىل  الباحث  ينتقل  وعندما 
يف  تصنيفه  حياول  ثم؛  ومن  ومتعددًا،  كثريًا  جيده  العريب(،  الوطن  يف  االجتامعي 

ثالثة أنامط، هي:
1-نمط له طابع سيايس وإيديولوجي مبارش.

2-نمط له طابع اجتامعي يتخذ شكاًل “موضوعيًا”.
3-نمط يتبنّى مفهوم )الرؤية(.

    أما بالنسبة إىل )النمط األول( ذي الطابع السيايس واإليديولوجي املبارش، فيعلن 
منذ البداية أنه يتحدث من موقع إيديولوجي معني، وهو يريد للروايات املدروسة 
أن توافق الرؤية اإليديولوجية التي يتبنّاها. ومثاله: حممد كامل اخلطيب، وأمحد 
حممد عطية، وشكري عزيز مايض.. فمحمد كامل اخلطيب يرى يف كتابه )املغامرة 
املعقدة( 1976 أن العالقة بني العامل الثالث واإلمربيالية الغربية تستدعي حترره، 
“الرجعية”املحلية. وهذا  حيث خيوض رصاعًا مزدوجًا: ضد اإلمربيالية، وضد 
الرصاع ال يمكن أن يقوم إال إذا تسّلح بالفكر االشرتاكي العلمي. وهذا التبنّي 
والرواية  الثالث.  العامل  خلالص  الوسيلة  هو  العلمي  االشرتاكي  للفكر  املبارش 
“التقدمي  دوره  ليحقق  اإليديولوجية  هذه  ركاب  يف  يسري  أن  ينبغي  أديب  فن 

والطليعي”.
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الف�صل الرابع

العرب واملقاربات ال�سو�سيو- اأدبية

     شهد األدب العريب مقاربات سوسيو أدبية مجة... اختذت مسارات متنوعة؛ 
ونظرا إىل تشعب تلك املقاربات، نكتفي يف هذا الكتاب، بالتطرق إىل بعضها، وال 
سيام املقاربة السوسيو أدبية للظاهرة العذرية عند طه حسني ويوسف يوسف... 
نقاد  عند  والروائي  الشعري  املجالني  يف  البنيوي  املنهج  تطبيقات  عن  فضال 
مشهورين؛ أمثال: يمنى العيد، والطاهر لبيب وغريمها... من دون إمهال اجلانب 

التنظريي يف الدراسة...

• القراءة االجتامعية للظاهرة العذرية العربية	
• األصول الطبقية للظاهرة العذرية	

    ركزت القراءة التارخيية للظاهرة العذرية، عىل متييز جانب احلقيقة من اخليال هلذه 
الظاهرة، من خالل توثيق أخبارها، وفحص مصادرها، والتحقق من نصوصها، 
ونصوص  قصص  من  شعرائها  إىل  نسب  ما  يف  والكذب  الصدق  وجه  وتبيان 
شعرية. وهذا ما حدا بالقراءة التارخيية إىل التفصيل يف الروايات واألخبار، مهتمة 

باخلرب كخرب، ومقصية بذلك أبعاده اجلاملية والنفسية واالجتامعية.
    إن انحصار القراءة التارخيية يف ما سبق ذكره، دفع النقد األديب إىل البحث عن 
مناهج جديدة تتخطى القراءة التارخيية، وهتتم بسياقات النص اإلبداعي، وأبعاده 

الثقافية، وفعالية املجتمع ودوره يف صنع العامل اإلبداعي هلذه الظاهرة...
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القراءات  يف  واضحًا  بدا  األديب  النقد  يف  احلديثة  اإلنسانية  العلوم  تأثري  إن      
بأدوات إجرائية جديدة مل تكن متتلكها  العريب، فأمّدهتا  السياقية احلديثة للرتاث 

يف ظل القراءات القديمة.
    وتعد القراءة االجتامعية من القراءات السياقية التي فتحت املجال أمام النقد 
عنرصًا  التاريخ  من  جعلت  وأدوات  برؤى  العريب  الرتاث  مع  ليتعامل  احلديث 
مرجعيًا أساسيًا يف تشكيل الفضاء اإلبداعي للظواهر األدبية؛ لذلك أضحى البعد 
القراءة  لدى  خاص  اهتامم  مصدر  الظواهر  هذه  عليه  تقوم  الذي  األيديولوجي 
االجتامعية التي كانت تركز دائاًم عىل تلك العالقة القائمة بني األدب واملجتمع، 
فمن دون هذه العالقة، مل يكن هناك تصور لوجود الظواهر اإلبداعية الكربى... 
االجتامعية،  للقراءة  رضورية  تبدو  باملجتمع  األدب  عالقة  جدلية  فإن  وعليه؛ 
حماولة  االجتامعية،  بالتحوالت  اإلبداعية  الظواهر  القراءة  هذه  ربطت  وبذلك 

الكشف عن سياقاهتا التارخيية والسياسية واالجتامعية.
    فالرصاع الطبقي من املقوالت الرئيسة التي متثل منطلقات القراءة االجتامعية 
التي حاولت من خالهلا مقاربة الكثري من الظواهر اإلبداعية الكربى، كون التناحر 
الطبقي داخل املجتمعات أحد الروافد األساسية لتشكيل الوعي اجلمعي داخل 
هذه املجتمعات، والظواهر اإلبداعية ليست نتاج وعي فردي مستقل بذاته، بل 
تتوىل  التاريخ  يف  فريدة  حلظة  يشكل  الذي  اجلامعي  الوعي  حلظة  عن  تعبري  هي 

الكتابة األدبية تسجيله، والتعبري عنه تعبريًا إجيابيًا1.

-البعد الطبقي مع طه حسني
    يعد »طه حسني« من أوائل النقاد الذين أضفوا عىل الظاهرة العذرية بعدًا طبقيًا؛ 

1ـ   حممد بلوحي، الشعر العذري يف ضوء النقد العريب احلديث، دراسة يف نقد النقد، دمشق، منشورات 
احتاد الكتاب العرب، 2001
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فالتجديد الذي حلق بالغزل يف العرص األموي؛ سامه بتجديد »الفقراء واليائسني«، 
وهو هذا الشعر الذي شاع يف البالد العربية يف احلجاز ونجد؛ وكان يصور فقط 
ما  إليه، وهو  الوصول  أمل يف  ما ال  إىل  والنزوع  له سبيل،  ليس  ما  إىل  الطموح 

تعودنا أن نسميه الغزل العذري. 
بقدر  »بثينة«  يف  يفكر  يكن  مل  »بثينة«،  بصاحبته  يتغزل  كان  عندما  »فجميل«      
حظ  فيه  له  يكن  ومل  حوله،  من  يراه  كان  الذي  الكثري  الرتف  هبذا  يفكر  كان  ما 
يتغزلون  الذين جعلوا  الكثريين  الشعراء  يقال يف هؤالء  ذلك  أو نصيب، ومثل 
باملرأة، ويظهرون هذا احلب، ويصورون العشق اليائس الذي ال أمل فيه.... كل 
الوصول  من  اليأس  العام؛  اليأس  يصور  وإّنام  بالفعل،  يائسًا  حبًا  يصور  هذا ال 
من  النوع  فهذا  وممسني...  مصبحني  إليه  يصلون  واملرتفون  األغنياء  كان  ما  إىل 
التجديد؛ جتديد املرتفني من ناحية، وجتديد الفقراء واليائسني من ناحية أخرى«1.
قصائد  يف  واستقل  األموي،  العرص  يف  العريب  بالغزل  حلق  الذي  فالتجديد      
كان  وإّنام  اعتباطيًا،  جتديدًا  يكن  مل  الطللية،  باملقدمات  متعلقًا  كان  بعدما  كاملة 
إذ  األموي،  املجتمع  يف  حصل  الذي  التحول  نتيجة  االجتامعي  الوعي  بتشكل 
الرائد يف  فيها ترفهم وهلوهم، وكان  بالقصيدة اإلباحية ليصوروا  انفرد األغنياء 
البائسة،  الفقراء فقد تشكل وعيهم وفق حالتهم  أما  ذلك »عمر بن أيب ربيعة«. 

ووضعهم املزري، فعربوا عن يأسهم وحرماهنم من خالل القصيدة العذرية.
متباينتني:  طبقتني  من  حسن«-  »طه  نظر  -يف  يتألف  كان  األموي  فاملجتمع      
من  جدًا  كثري  هلم  وخيضع  الغنى،  هلم  ويتاح  الثروة،  هلم  تسقط  الذين  »األغنياء 
الرقيق، وطبقة الفقراء الذين يرون، ولكنهم ال يستمتعون بيشء مما يرونه... ومن 
خمتلفان  نوعان  البالد،  تلك  يف  يقال  كان  الذي  العريب  الشعر  يف  نشأ  هذا،  أجل 

1 ـ طه حسني، تقليد وجتديد - دار العلم للماليني- لبنان- ط-1 سنة 1979، ص 30 - 31
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واملرتفني،  واألغنياء  الشعراء  جتديد  أحدمها  نسمي  أن  نستطيع  التجديد،  من 
التقسيم الطبقي2  وأن نسمي اآلخر جتديد الشعراء والفقراء واليائسني«1. وهذا 
للمجتمع، متخضت عنه مجالية شعرية متثلت يف الغزل اإلباحي والغزل العذري.

    ومن هذا املنطلق قرأ »طه حسني« الظاهرة العذرية يف بعدها االجتامعي من منظور 
واليأس  احلرمان  يصور  طبقي  لرصاع  إفرازًا  إالّ  الظاهرة  هذه  تكن  فلم  طبقي، 
االجتامعيني يف قالب فني حيمل حسًا مأسويًا، فالظاهرة العذرية »انعكاس، ولكنه 

ليس انعكاسًا سلبيًا، بل هو إسهام يف التعرف إىل الواقع...«
    فقراءة »طه حسني« تبدي ربطًا واضحًا بني الظاهرة العذرية كظاهرة إبداعية، 
وبني الوسط االجتامعي الذي ظهرت فيه؛ فالعامل االجتامعي واالقتصادي هلام 
الرائد يف تشكل أبعاد العذرية التي أخذت من موضوع احلرمان واليأس  الدور 
موضوعًا هلا، ومن املرأة رمزًا فنيًا للتعبري عن الرشخ الطبقي الذي بدا واضحًا يف 

املجتمع العريب أيام بني أمية.
بعد ديني، حيث يرى  قراءة ذات  السياسية  قراءته  إىل      ويضيف »طه حسني« 
ولكنهم  يائسني،  احلجازية  البادية  أهل  »كان  إذ  السياسية...  للقراءة  دعاًم  فيه 
كانوا فقراء، فلم يتح هلم اللهو، وقد حيل بينهم وبني حياة اجلاهلية، وقد تأثروا 
باحلرضي  ليس  التقوى؛  من  يشء  نفوسهم  يف  فنشأ  خاصة،  وبالقرآن  باإلسالم 
بالبدوي اخلالص، ولكن فيه سذاجة بدوية وفيه رقة إسالمية،  اخلالص، وليس 
انرصفوا عن  كام  اجلاهيل،  الناس عن حروهبم وأسباب هلوهم  وانرصف هؤالء 
فانكبوا عليها، واستخلصوا منها نغمة ال  أنفسهم  العملية يف اإلسالم إىل  احلياة 

1 ـ  طه حسني. م.ن، ص39
2 ـ  مصطلح الطبقة عند “طه حسني” ال يقصد به املفهوم الدقيق عند املاركسية الذي يتمثل يف الطبقة 
الفوقية التي متثل النخبة الفكرية التي تنظر، انطالقًا من رصاعها مع الطبقة التحتية التي تشكل طبقة 

العامل... وإّنام املقصود بالطبقة عند “طه حسني” يف بعدها االقتصادي؛ طبقة األغنياء وطبقة الفقراء.
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ختلو من احلزن، ولكنّها نغمة زهد وتصوف«1.
قراءة »طه حسني«، وبذلك  الطبقي والسيايس والديني يشكل أسس  فالبعد      
يعطي للظاهرة العذرية بعدًا حضاريًا متشعب الدالالت، وهو ما يتجىل يف قوله: 
باملجتمع والعرص،  الفنية وصلتها  الظاهرة  أردنا أن ندرس تلك  إذا  أننا  »واحلق 
ال ينبغي أن نقف عند تعبريها الظاهري عن عواطف احلب، فليس من املعقول 
أن ينشأ هذا العدد الكبري من الشعراء العذريني الذين يتفقون يف طبيعة التجربة 
العاطفية وصور التعبري عنها، ]من[ دون أن يكون لذلك جذور أعمق مما تراه عىل 

سطح تلك الصور واملعاين الشعرية املشرتكة...«.
    إّن قراءة »طه حسني« يف تركيزها عىل البعد االجتامعي والسيايس، وقعت يف 
النظرة التجزيئية للظاهرة، حماولة التعامل مع جوانبها اخلاصة، ومهملة يف الوقت 
نفسه النص اإلبداعي، فاعتمدت فقط عىل السياقات التارخيية من دون اخلصائص 
الفنية للشعر العذري، وهذا ما جعلها تتجنب اإلحاطة بالبعد الشمويل للظاهرة 
يمكن  ال  إذ  شمويل؛  إطار  يف  ومتكاملة  متعددة  أبعاد  ذات  بوصفها  العذرية، 
البنيوية  القراءة  تتفاداه  أن  ما ستحاول  الكل. وهذا  االنطالق من اجلزء إلدراك 
واملسألة  الفنية  املسألة  بني  والشمولية،  الكلية،  مبدأ  إىل  حتتكم  التي  التكوينية 

االجتامعية.
   إّن املتأمل يف قراءة »طه حسني«، يالحظ أهّنا تفتقر إىل بعض االنسجام يف تأويلها 
للظاهرة العذرية تأوياًل اجتامعيًا؛ فاحلقائق التارخيية التي نستخلصها من تراجم 
شعراء هذه الظاهرة، تؤكد أّن هؤالء الشعراء كانوا يف جمملهم من الشخصيات 
امليسورة ماديًا وماليًا يف املجتمع األموي، بل كانوا من طبقة األرشاف وامليسورين.
    إّن األصول الطبقية للظاهرة العذرية تنطلق من أّن األدب مرآة للحياة، وأّن 

1ـ   طه حسني، املجموعة الكاملة- دار الكتاب اللبناين- لبنان- ط-2 سنة -1980 ج2، ص104
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يف  وليس  الناس،  حياة  يصور  حتى  أدبًا  يكون  فال  الناس،  حياة  يصور  »األدب 
األرض أدب إال وهو يصور حياة أصحابه«1،... ولعل هذه املقولة تعّد األساس 
النظري الذي انطلق منه »طه حسني« يف قراءته للشعر العذري... فمقولة »املبدع 
ابن بيتئه« أسهمت يف توجيه قراءة »طه حسني« توجيهًا اجتامعيًا، أفىض به إىل القول 
بالبعد الطبقي الذي وقف وراء ظهور الظاهرة العذرية، فـ»طه حسني« مل يستند يف 

ذلك إىل التفسري االجتامعي املاركيس؛ وإنام كانت قراءته قراءة انطباعية...

• يوسف اليوسف والتفسري الطبقي للعذرية	
فقط،  حسني«  »طه  عىل  وقفًا  يكن  مل  العذرية،  للظاهرة  الطبقي  التفسري  إّن      
التي  التدمريية  وإنام توقف عنده »يوسف اليوسف«؛ فاليأس واحلرمان والنزعة 
متيزت هبا العذرية يف خضم التحوالت احلضارية، كانت نتيجة إحساس العذري 
ارتداد داخيل للفرد داخل املجتمع  اليوسف«  بالضياع؛2 فالعذرية عند »يوسف 
األموي، بعد أن أحس بالتهميش وضياع حقوقه االجتامعية والسياسية، وبذلك؛ 
فإّن هذا الطرح يمزج بني القراءة االجتامعية والقراءة النفسية للظاهرة العذرية، 
ولذا، من غري اليسري أن نضع قراءة »يوسف اليوسف« يف خانة التحليل االجتامعي 

اخلالص...
    إّن قراءة »يوسف اليوسف« كام يبدو، تنطلق من الطبقية السياسية ال من الطبقية 
املادية التي أفرزها الواقع السيايس األموي؛ ولذا، فإن قراءته بخالف قراءة »طه 

حسني« التي تذهب إىل األصول الطبقية املادية املبنية عىل الفقر والبؤس...

1 ـ  طه حسني، خصام ونقد، ص44
2 ـ  يوسف اليوسف، الغزل العذري دراسة يف احلب املقموع، دار احلقائق- ط-2 سنة 1982، ص9
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-القهر والقمع االجتامعيان
     القهر والقمع االجتامعيان كانا من العوامل السياسية البارزة التي أسهمت يف 
تشكيل الرؤية املعرفية لألعامل اإلبداعية الكربى عرب احلضارات اإلنسانية، ولذا، 
غدا  حيث  اليوسف«1؛  »يوسف  لقراءة  األساس  كان  والقمع  القهر  معيار  فإن 
املثال األخالقي يف العرص األموي أداة يف خدمة االستبداد امللكي اخلالع لألفراد 
والساحق هلم حتت وطأة آلة الدولة، وهلذا راح األفراد يلتزمون باملثال، ويطالبون 
بحقوقهم العشقية يف آن معًا، فكانت العذرية... ولذا، كان القهر هو العنرص األول 
الذي تتأسس عليه عظمة الشعر العذري ومزاياه الوجدانية، وبالتايل، فإن القهر 
هو املعيار األول لتقدم ذلك الشعر، وربام لنقد الرتاث الشعري كله؛ فاالستبداد 
الدافع األسايس للحس  اليوسف«، هو  للفرد، يف نظر »يوسف  الساحق  امللكي 

التفجعي الذي اتسم به اخلطاب العذري.
أبعاده  بكل  القهر  من  جتعل  عندما  للغلو  جتنح  اليوسف«  »يوسف  قراءة  إن      
الشعري  الرتاث  كل  لقراءة  عامًا  معيارًا  وتعده  العذرية،  الظاهرة  لقراءة  أساسًا 
اإلسالمية  العربية  احلضارة  من  جتعل  كثرية،  مثالب  حيمل  حكم  وهو  العريب؛ 

حضارة قمعية قهرية للفرد يف كل املستويات.
ال  اليوسف«،  »يوسف  عند  العذرية  للظاهرة  االجتامعيني  والقمع  القهر  إن     
حيرصمها يف البعد السيايس فقط، وإنام يعيدمها إىل أبعاد اجتامعية تتمثل يف القيم 

والتقاليد واألعراف التي تشكل يف جمملها البناء االجتامعي للعرص األموي.
    فالرقابة التي كانت تسلطها القيم االجتامعية، يراها »يوسف اليوسف« أساسًا 
املشوه  العامل  إًذا هي  الكابحة،  »فالرقابة  العذرية؛  الظاهرة  وراء  تقف  مركزيًا، 
الشاعر  جتد  وقلام  وأرواحهم،  واقعهم  صدقوا  الذي  العذريني  الشعراء  ألرواح 

1 ـ   الغزل العذري، دراسة يف احلب املقموع، ص29 - 30
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العذري عاجزًا عن إدراك رس املكابدة التي يعيشها«1؛ فالقهر الذي يامرسه املجتمع 
عىل األفراد بواسطة القيم االجتامعية املفروضة، سواء أكانت ذات مصدر خلقي 
أم من صنع العادات والتقاليد، جتعل األفراد قرسًا أو طواعية يقبلون املنزلة التي 
األدوار  ويؤدون  فيهم،  طبيعة  كانت  لو  كام  االجتامعي،  الوضع  عليهم  يفرضها 

املفروضة عليهم معتقدين أهنم يترصفون بحرية.
    إّن التعويض عند العذري يف منظور “يوسف اليوسف”؛ يتجسد من خالل عدة 
العذري من أجل  التي وظفها  الفنية  األدوات  »الطيف« من هذه  أدوات، ويعّد 

حتقيق التعويض الفني والنفيس للمردوع االجتامعي…
تعويضية  أداة  »الطيف«  من  جعلت  التي  هي  للعذرية  املادية  القراءة  إن      
للمكبوتات االجتامعية. فالطيف »هو حماولة السرتداد الفردوس املفقود، وبالتايل 
فهو شكل من أشكال مقاومة االنصياع، أو لنقل هو مظهر ال شعوري من مظاهر 
تعويضية  وحماولة  املفرغة،  الربهة  ضد  مقنع  احتجاج  إنه  املرسوق،  الزمن  إدانة 

خللق برهة الفرح املنهوبة، ولذا فهو النتاج الرضوري لنظام الرقابة«2…
القراءة االجتامعية، تعبري عن ال شعور مجعي، بوصف هذا      فالعذرية يف نظر 
الالحق،  إىل  السابق  من  »ينحدر  وأنه  االجتامعي،  للوعي  هنائية  األخري حصيلة 
ويكون متحدًا لدى األفراد مجيعًا؛ بمعنى أنه يورث ويكون حمّماًل بخلفية اجتامعية 
وتارخيية متتد يف الرتاجع إىل البدايات األوىل لإلنسان، وسوف تستمر يف التقدم 

نحو األجيال القادمة«3.
    »فيوسف اليوسف« يرى4 »أّن مقولة القهر هي املعيار األول لنقد معظم الرتاث 

1 ـ  يوسف اليوسف- م.س، ص: 67
2 ـ  م.ن، ص11

3ـ   عيل عبد املعطي حمّمد، فلسفة الفن )رؤية جديدة(، بريوت، دار النهضة العربية، 1981.ص149
4 ـ  يوسف اليوسف، الغزل العذري- دراسة يف احلب املقموع، ص11.
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الشعري القديم«. فالقهر ال شعور مجعي ترسب يف النفسية العربية، وبذلك شكل 
بعدًا اجتامعيًا يف الرتاث الشعوري العريب، وبخاصة العذرية.

من  أسايس  جانب  عىل  وقفت  ما  بقدر  اليوسف«،  »يوسف  قراءة  أن  كام      
أساس  عىل  العذرية  تفسري  يف  تطرفت  نجدها  للعذرية،  االجتامعية  الدوافع 
أحلقها  التي  التحريفات  يف  سقطت  قراءة  وهي  أمويًا،  كان  ما  لكل  رفض  أهنا 
اخلصوم  ومن  العبايس،  العرص  يف  بخاصة  األموي،  للتاريخ  املشوه  التدوين 

لألمويني. السياسيني 

-االحتجاج: 
اإلبداعي  األثر  عىل  األدبية  الظواهر  مع  تعاملها  يف  االجتامعية  القراءة  تركز      
املتكون يف جوهره من حركة  الواقع  الذي يعرضه، هذا  بالواقع  نفسه، وعالقته 
التاريخ، بكل ما حتمله هذه احلركة من تفاعالت وتناقضات؛ »فاإلبداع انعكاس، 
ولكنه ليس انعكاسًا سلبيًا، بل هو إسهام يف التعرف عىل الواقع، ]...[ وسالح 
لتغيريه، إّن الواقع يبدو يف اإلبداع أكثر غنى من حقيقته الواقعة؛ ألن اإلبداع ال 
إىل  املعطيات  يتخطى هذه  وإّنام  املبارشة،  اخلارجية  الواقع يف معطياته  يقف عند 
الصورة  وهذه  الفنية،  صورته  له:  جديدة  صورة  الواقع  فيبدو  جديدها،  إدراك 
الفنية أكثر كامالً من أصلها، ألهنا تلّم ما بدا مبعثرًا من عنارصه، وتوضح ما بدا 
غامضًا من مغزاه«1. فتعرب عنه بلغة تكون يف أغلبها ذات أبعاد رمزية، حتمل يف 

داللتها الرؤية التي يرى من خالهلا املبدع واقعه...
    إّن استرشاف املستقبل رؤية أساسية يف اإلبداع، وذلك ما نلمسه يف الظاهرة 
العذرية، لكن هذه الرؤية املستقبلية ال يمكن أن تتحقق إال إذا كان اإلبداع حيمل 

1 ـ  عبد املنعم تليمة، مقدمة يف نظرية األدب، دار العودة، لبنان، ط2، 1979، ص210
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حس التمرد عىل الواقع، وبعدًا احتجاجيًا هيدف إىل العمل من أجل تغيري الواقع، 
ونقد معطياته ومفاهيمه.

    قراءة »يوسف اليوسف« انتهت إىل أّن العذرية حتمل بعدًا احتجاجيًا »متحمسًا 
أن  ذاته من دون  القهر يعرب عن  الواقع األموي، لذلك »راح  دنيا  ومتناقضًا مع 
يلجأ إىل مثل هذه الظواهر -الطيف والنوستاجليا- ولعل هذا الشعور من السامت 
املهيمنة عىل الغزل العذري، بل وربام عىل الشعور العريب كله. وهو ال يتبدى إال 
من حيث هو شعر مأزوم، من جهة، ومفجوع من جهة أخرى، اليشء الذي ال 
يعني سوى أّن األفراد يف حضارة احلظر والتحريم، يشعرون بأهّنم ال حول هلم يف 

املجاهبة إال غري نبش حس الفجيعة الذي ينطوي عىل احتجاجية هائلة«1.
     فهو احتجاج كان يقوم عىل احلظر والقهر منذ عهوده األوىل يف املجتمع العريب؛ 
اليوم، ال  بابل حتى  منذ  بل  السياب،  القيس وحتى  امرئ  منذ  العريب  »فالشاعر 
الذي  يؤسس ظاهرة  النواح والدموع، اليشء  تعامله مع  بقدر  يتعامل مع يشء 
كربى يف الثقافة العربية، وحييل عىل واقع جائر. إّن ما يوصل الشعر العذري هو 

بعده االجتامعي، هو احتجاجه ضد احلظر«2
    وهكذا تنتهي هذه القراءة إىل السقوط يف األحكام العامة واملطلقة عىل تاريخ 

الشعر العريب منذ مراحله األوىل...

-الرقابة االجتامعية والقط
    يركز عبد القادر القط أيضا عىل الرقابة االجتامعية، فيجعلها من بني العوامل 
الكون  بناء  يف  أسهمت  التي  واخللقية  الدينية  العوامل  إىل  تضاف  التي  األخرى 

1 ـ   يوسف اليوسف، الغزل العذري، ص56 - 57.
2 ـ  يوسف اليوسف، م. ن، ص176
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العذري... إذ »من يتتبع قصص هؤالء الشعراء وأحواهلم، يدرك أّن »إخفاقهم« 
ال يعود إىل أسباب دينية وخلقية، بقدر ما يرجع إىل عوامل ترتبط بتقاليد املجتمع 
العريب وقيمه، خصوصا ما يتصل بعالقة الرجل باملرأة«1. فعالقة الرجل باملرأة 
التي تطوقها القيم العربية السائدة باخلطر والرقابة، كانت سندًا قويًا لرؤية العذرية 
بكل أبعادها، وما حتمله من روح استسالمية أمام املحافظة الشديدة التي حتكم 
عن  املرأة  فيه  تتحجب  املحافظة،  شديد  جمتمع  أمام  إًذا  »فنحن  العريب؛  املجتمع 
الرجل، وتلقي عىل وجها برقعًا إذا لقيت رجاًل من غري أهلها.. ويضطر املحبون 
إىل أن يظهروا غري ما يبطنون، ويبدوا البغضاء ملن حيبون حتى جينبوا أنفسهم عداء 
األهل والناس«2؛ لذلك كانت الوشاية والوشاة من الصور املهمة التي جتلت يف 
كانوا  الذين  الوشاة  مع  دائم  رصاع  يف  العذري  فالشاعر  العذري.  النص  فضاء 
يتسقطون أخباره، ويتصيدون هفواته، ويرتبصون به، ألّن العذريني كانوا »أعفة 
يسعى الرقباء والوشاة إليهم يتبعوهنم يف كل مكان«؛ وقد حتول الرصاع بينهم إىل 
أن أصبح مصدر قلق للعذريني، انضاف إىل عنائهم وعذاهبم من املجتمع املغلق.

    ويطرح »عبد القادر القط« الوشاية عىل أهنا مظهر من مظاهر الرقابة االجتامعية 
للمجتمع عىل العذرية، فالعذري ذات مقموعة أمام سلطة القيم االجتامعية العربية..

-القهر والرقابة عند عيل البطل
    إن الشعور بالقهر والرقابة بكل ما حتمله من أبعاد سياسية واجتامعية يف الشعر 
عىل  يطغى  ألن  العذري  لدى  باحلرمان  اإلحساس  دفعت  التي  هي  العذري، 

1 ـ  عبد القادر القط: يف الشعر اإلسالمي واألموي -دار النهضة العربية- لبنان- د ط- سنة 1979 
82 -

2 ـ  م.ن، ص:84
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تعبريًا عن  العذرية  إىل عد  البطل«  »بعيل  ما حدا  املعرفية؛ وهذا  وجدانه ورؤيته 
اإلحساس باحلرمان السيايس عىل وجه اخلصوص، »أما أبناء البوادي فقد اختلف 
حاهلم، إذ كانت حياهتم متيل إىل الشظف واخلشونة، لذلك فقد اختلفت الصورة 
يف الشعر احلجازي بني بواديه وحوارضه، وتركز هذا االختالف يف تعبري كل منهام 
عن حظه من احلياة من خالل صورة املرأة... ففي شعرهم نجد اهلدف األسايس 
هو التعبري عن هذه العاطفة، وعن احلرمان املالزم هلا، ال التعبري عن املرأة التي هي 
هدف العاطفة، وجماهلا، فشعرهم هيتم بالروح أكثر مما هيتم بالصورة اجلسدية«1؛ 
اليوسف«،  »يوسف  لطرح  مغايرًا  طرحًا  العذرية  البطل«  »عيل  يطرح  وبذلك 
يعيشه  كان  الذي  احلرمان  لصورة  موضوعي  معادل  البطل«  »عيل  عند  فاملرأة 
العذري يف العرص األموي يف باديته التي افتقرت إىل أدنى الرشوط التي جيب أن 
الروحية  بكافة مستوياهتا  بناء حضارة  إىل  يعيش يف جمتمع هيدف  تتوافر إلنسان 

واملادية. وهو طرح يأخذ أصوله من طرح »طه حسني«...
الذي أخذ طابعًا مأسويًا، واملرأة ما  باحلرمان  تعبري عن اإلحساس  فالعذرية      
هي إالّ صورة، أو رمز للمنهوب سياسيًا واجتامعيًا، وبذلك يعطي »عيل البطل 
»تفسريًا حضاريًا للعذرية، انطالقًا من أّن صورة املرأة يف الشعر العذري مل يقصد 
منها اجلسد فقط، وإّنام املاهية كذلك، وهي قراءة جتاوزت املحدودية التي متيزت 
هبا القراءات االجتامعية السابقة للعذرية، لتعطيها بعدًا شموليًا؛ فالعذرية مل يكن 

هدفها تصوير املرأة اجلسد، وإّنام املرأة املاهية.
    فاحلرمان مل يكن حرمانًا شبقيًا كام ذهب إىل ذلك “يوسف اليوسف”، وإّنام هو 
حرمان حضاري يتعدى حمدودية النظرة الشبقية إىل النظرة الشمولية، وتلك امليزة 
األساسية التي أهلت العذرية ألن تكون ظاهرة إبداعية ذات مدلول إنساين، يعرب 

1 ـ عيل البطل، الصورة يف الشعر العريب حتى هناية القرن الثاين اهلجري، دار األندلس، ط2، 1981
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عن احلرمان هبذا املفهوم تعبريًا شاماًل.
    فالعذرية هبذا املفهوم جتسيد للرصاع داخل املجتمع األموي من خالل صورة 
احلرمان التي انعكست بصورة عامة يف صورة املرأة. لذلك “يرى عدد من علامء 
النظرة السوسيولوجية أّن الرصاع بمفهومه الواسع، جيب أن يكون سببًا للتعبري 
اتفاق يف  أو  إمجاع  هناك  كان  لو  أّنه  منطلق  النظرة من  وتنطلق هذه  االجتامعي، 
إىل  بالتايل  احلاجة  فإّن  متكاملة،  كانت  له  املختلفة  القطاعات  أّن  ولو  املجتمع، 
خمتلف  بني  رصاع  وجود  من  بد  ال  فإّنه  ثّم،  ومن  ضئيلة،  تكون  تكاد  التغيري، 
لألنساق  املكونة  املتنوعة  األجزاء  خمتلف  بني  أو  طبقاته  أو  املجتمع  قطاعات 
الثقافية واالجتامعية، ال بد من وجود ذلك الرصاع حتى حيدث التغري”1، فالتعبري 
املجتمع  الذي كان يصطرخ داخل  املحتدم  الرصاع  عن احلرمان قد جسد ذلك 
األموي؛ فبقدر ما كان هذا الرصاع عامل بناء داخل املجتمع األموي؛ إالّ أّنه بدأ 
يتجىل سلبيًا يف الذات العربية اإلسالمية، من خالل عدم حتويل هذا الرصاع إىل 

ما خيدم املجتمع ذاته…

- جالل العظم وهدم مؤسسة الزواج
منها،  البدائية  حتى  املجتمعات  كل  عليها  سارت  اجتامعية،  مؤسسة  الزواج      
األديان  باهتامم  فحظيت  النوع.  عىل  حفاظًا  عليها،  احلفاظ  أجل  من  وعملت 
والتقاليد واألعراف منذ أقدم العصور، ما أضفى عليها صفة القداسة التي جيب 
أن ال تنتهك، وكل من يسعى إىل حتطيم أركاهنا أو العمل من أجل النيل منها؛ يعد 

خارجا عن النظم االجتامعية، وجيب الوقوف ضده، واحليلولة دون هدفه.
    والظاهرة العذرية من الظواهر األدبية التي طرحت قضية الصدام مع مؤسسة 

1 ـ  صالح الغوال، علم االجتامع املفهوم واملوضوع واملنهج، دار الفكر العريب، 1982، ص110
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الزواج،  نظرا اىل أّن جوهر العذرية قائم عىل عالقة الرجل باملرأة بوساطة نمط 
من احلب، عرف باحلب العفيف.

    ومن القراءات ذات االجتاه االجتامعي التي حاولت أن تربط ظاهرة العذرية 
بمؤسسة الزواج، قراءة »جالل العظم« يف كتابه »يف احلب واحلب العذري«...

    ينطلق »جالل العظم« يف قراءته للظاهرة العذرية، من أّن جل القراءات، وال 
سيام التارخيية منها، تثبت صفة العفة والنقاء والطهارة مع احلرمان واليأس لدى 
الشعراء العذريني، وأّن هذه امليزات أضحت وكأهنا صفات مالزمة للعذرية، فال 

يمكن التشكيك فيها، وهذا هو عني اخلطأ يف نظره.
فاضح  وخرق  الزنا،  عىل  قائم  أّنه  األولية  خصائصه  »من  العذري  فالغزل      
نفسه  عىل  يبقي  وهو  تعنيه،  وما  الزواج  مؤسسة  ضد  فهو  الزواج...  ملؤسسة 
بالرغم عنها، ويتحداها حتديًا مبارشًا ومستمرًا، ومع أّن احلرب سال يف الكالم عىل 
عفة هذا احلب وطهارته ومثاليته، وكان العاشق العذري يزور عشيقته املتزوجة 
يف عقر دارها، ويقيض الليايل خمتبئًا عندها بالرغم من أنف زوجها وأهلها. ومن 
طرائف قصص هذا احلب أّن الزوج كان خيرج دائاًم وكأنه الشخصية الرشيرة يف 
القصة وتتم األحداث دومًا عىل حساب شخصيته وكرامته«1، وهذا الرأي يبدو 

أّن صاحبه يضعه يف مرتبة املسلامت.
املعروف  أنه »من  قراءته عىل مجلة من األسس؛ منها:  العظم«      ويبني »جالل 
الغزل  حترم  كانت  العرب،  عند  االجتامعية  احلياة  وقيود  القبلية،  العادات  أّن 
فتاة من  أّن شخصًا عرض لذكر  القبيلة  إذا عرفت  إنه  بالبنات، حتى  والتشبيب 
فتياهتا يف حديثه أو شعره، حرموا عليها الزواج منه ومنعوه من رؤيتها أبد الدهر، 
وهنا نتساءل ملاذا مل يكتم مجيل حبه لبثينة، إن كان يف احلقيقة حيبها، ويبغي الرباط 

1ـ   جالل العظم، يف احلب واحلب العذري، منشورات عيون املحمدية، املغرب، ط3، 1993، ص 80
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املقدس بينه وبينها...؟1« 

• يمنى العيد... والداللة االجتامعية	
   “الداللة االجتامعية حلركة األدب الرومنطيقي يف لبنان )بني احلربني العامليتني(2«؛ 
عنوان كتاب أظهرت فيه يمنى العيد أثر الواقع االجتامعي يف األدب، والدالالت 
األدب،  تاريخ  عرفها  التي  األدبية  فالتحوالت  األدب؛  حيملها  التي  االجتامعية 

ليست بمعزل عن التحوالت االجتامعية...
     وترى العيد أن الواقع االجتامعي ال يشكل بالنسبة اىل دراستها هدفا بذاته، بل 
رشطا تارخييا حيدد أشكاال من الوعي، وأنامطا من التعبري جتد جتسيداهتا اخلاصة 

يف األدب... 
    وارتأت الباحثة أن تقسم دراستها اىل ثالثة فصول:

التي  االجتامعية  التحوالت  ظل  يف  الرومنطيقي  الوعي  األول  الفصل  -يتناول 
عاشها لبنان يف انتقاله من العهد العثامين، اىل عهد االنتداب الفرنيس...

 -ويتطرق الثاين إىل حماولة إجياد أشكال التعبري األدبية عن التحوالت االجتامعية، 
تناول  حني،  يف  أدبيا...  نضجا  الرومنطيقي  الوعي  نضج  قضية  يعادل  ما  وهو 
العيد منهجا  الرومنطيقي؛ أي متيزه...واتبعت  الشعر  الثالث رومنطيقية  الفصل 

أسمته بـ»املنهج املادي«...
    املقاربة السوسيو أدبية عند العيد واضحة...فهي ترى أن »التحوالت االجتامعية 
التي عرفها املنتصف الثاين من القرن التاسع عرش، يف لبنان، والتي تابعت تطورها 
يف مطلع القرن العرشين، وما بعد، طرحت قضايا اجتامعية عديدة... وقد كان 

1 ـ  جالل العظم، يف احلب واحلب العذري، م.س، ص79
2 ـ  بريوت، دار الفارايب، ط1979
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األدب شكال من أشكال الوعي الفني املتيقظ الذي كان هلذه القضايا حضورها 
احلاد، بل واملتحمس، فيه...«، الفتة اىل أن األدب اختذ صفة نضالية؛ إنه حامل 
البالية، حيمل  والتقاليد  التعصب  املجتمع، حيارب  منها  يعاين  التي  املشاعل  لواء 
عىل اجلهل والكسل، ويدعو اىل التحرر من االستبداد واألجنبي وينادي بالوطنية 

والقومية... هبذا املعنى ظهر األدب، ويف بنية اجتامعية متخلفة...1
      وإذا كانت الرومنطيقية يف رفضها للظاهرات االجتامعية املرتبطة بنظام االنتاج 
االقطاعي، تتخذ شكال ثوريا، فقد بقيت بشكل عام، حركة إصالح عاجز عن 

حتقيق التغيري.. ألسباب عديدة...2
     وكانت رؤية التفاوت االجتامعي واضحة؛ فهناك األغنياء وهم أقلية يف لبنان 
أو يف اجلبل، عددهم أربعة أو مخسة، وهناك الفقراء، وهم الباقون كلهم... وهو 

ما عكسته قصائد »إيليا أبو مايض« وغريه... 
     ومن املفاهيم التي هامجها األدب الرومنطيقي يف لبنان: الرشائع، والطائفية، 
والعادات والتقاليد، و»الرشف«... حيث رأى األدباء آنذاك، أن مفهوم الرشف 
انقيادا  هو أكثر املفاهيم مأسوية، إذ يفرض عىل املرأة أن تقبل بكل أنواع الظلم 
وال  جسده  يملك  ال  مغتصب  إنسان  بذلك  وهي  يفهمونه(؛  للرشف)كام 

أحاسيسه...3

• الشعر العامي لعبد العال	
    مل يسلم الشعر العامي العريب من الدراسات النقدية االجتامعية؛ فهذا حممد عبد 
فيها  يظهر  العامي«،  الشعر  »قراءة سوسيونقدية يف  بعنوان:  دراسة  يقدم  العال، 

1 ـ  يمنى العيد، الداللة االجتامعية... ص11 - 12
2 ـ  م.ن، ص17 - 18

3 ـ  م.ن. ص29
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أمهية القراء االجتامعية لتلك الظاهرة...1
     ويرى الباحث أن استفادة النقد األديب يف العقدين املاضيني من املنجز الذي 
قدمته األنثروبولوجيا يف تطوير الدراسات الثقافية، أتاح للدراسة املنهجية ُبعدا 
تأسيسًيا جديًدا يتمثل يف إضفاء الصيغة االجتامعية عىل الدراسة النقدية املنهجية، 
من دون إغفال البعد اجلاميل النيص، فقد ساعد هذا التضافر النسبي بني حقلني 
معرفيني متباينيني )النقد األديب واألنثروبولوجيا( عىل قبول الوجهة النقدية التي 
تزاوج بني اإلبداعي واالجتامعي، بعيدا من الدعاية األيديولوجية أو التورط يف 
يف اخلصائص  املجتمع  أثر  عن  الناجتة  املنطقية  العالقة  عن  تتخىل  نقدية  مقاربة 
اإلبداعية للفن عامة أو للنص األديب بصفة خاصة؛ وال شك أيضا يف أن اجلدل 
الذي أثري بني املناهج النقدية ذات املرجعية االجتامعية اخلالصة )النقد املاركيس( 
وبني املناهج الشكالنية اخلالصة )البنيوية( قد ساعد كثريا يف قبول الطرح الثقايف 

احلديث يف قراءة النص األديب...
     فالباحث يرى أن مستوى اللغة العامية هو األقرب إىل وعي اجلامعة الشعبية، 
الفصحى  اللغة  اليومية، عىل عكس  الثقافية  باملجتمع وجتلياته  بام يعني ارتباطه 
التي ترتبط بالنخبة. كام أن ارتباط الشعر العامي باملجتمع يف صورته التداولية 
أن  حتاول  سوسيونقدية  لدراسة  األنسب  هي  الثقافية  املنهجية  واليومية، جيعل 

ي املجتمع من غاياته... تقدم مقاربة لنص إبداعي ال ينحِّ
يستقروا عىل مفهوم  مل  أن علامء االجتامع واألنثروبولوجيا  الرغم من      وعىل 
)إدوارد  طرحه  الذي  إىل املفهوم  يميل  الباحث  أن  إال  الثقافة،  لتعريف  واحد 
واملعتقد  املعرفة  الذي يتضمن  املركب  الكل  ذلك  هي  الثقافة  أن  أي  تايلور(؛ 

1 ـ  حممد عبدالعال، األفق اإلبداعي للثقافة، قراءة سوسيونقدية يف الشعر العامي، مؤمتر، مطروح مايو 
2010



144

والفن واألخالق والقانون والعادات، وأي قدرات أو عادات يكتسبها اإلنسان 
التعريف األفضل للثقافة، فهو  الباحث  كعضو يف املجتمع؛ وهذا املفهوم يعده 
املستوى  من  الثقافة  مفهوم  وينقل  الوصف،  إىل  وأقرب  شامل  جامع  تعريف 
التجريدي إىل مستوى الوقائع االجتامعية التي يمكن مالحظتها ودراستها بشكل 

مبارش يف  حقبة زمنية حمددة... 
    ويف هذه الدراسة، حاول الباحث تقديم رؤية سوسيوثقافية تستجيل املالمح 
الفنية واجلاملية يف جمموعة من نامذج الشعر العامي يف إقليم وسط الدلتا وغرهبا، 
البعد االجتامعي الكامن يف هذه النصوص  الرؤية عن  من دون أن تتخىل تلك 
)ضل  وديوان  زغلول،  أمحد  للشاعر  أحالم(  )قصاقيص  ديوان  من:  املستقاة 
املالمح( للشاعر صربي عبد الرمحن، وديوان )بري مسعود( للشاعرة وفاء بغدادي، 
وديوان )حاجات تانية( للشاعر حممد دغيدي، وديوان )برغوت( للشاعر حممد 

صالح عطيطه، إلخ.
االجتامعي  اهلم  عىل  ركزت  النصوص املدروسة،  معظم  أن  جليًا  ويتضح      
عىل  قدرة  األكثر  يبقى  العامي  فالشعر  يف ذلك؛  غرابة  وال  املختلفة،  بتجلياته 
التعبري عن مهوم املجتمع والبسطاء، وقد تنوعت طرائق شعراء األقليم يف التعبري 

عن هذا اهلم...
 

• البنيوية التكوينية يف العامل العريب:	
  هناك من يرى أن البنيوية التكوينية أكثر املذاهب النقدية الغربية انتشارًا يف 
العامل العريب، عىل نحو مل يتح للفرع اآلخر من البنيوية وهو البنيوية الشكالنية؛ 
ولعل رس هذا االنتشار يعود إىل هيمنة االجتاهات املاركسية حتديدًا، يف بعض 
ما  أو  االجتاه،  هذا  يف  السائرين  العرب  النقاد  العربية...ومن  النقدية  البيئات 



145

العيد... ويف  يمنى  واللبنانية  ُبنّيس،  برادة، وحممد  املغربيان حممد  منه:  يقرب 
ما يأيت، نعرض املزيد من املقاربات السوسيو-أدبية العربية... وال سيام يف ما 

يتعلق باملنهج البنيوي التكويني، عىل الصعيدين التنظريي  والتطبيقي...

- أوال: املستوى التنظريي

1- مجال شحّيد والبنيوية الرتكيبية
الكتب  من  عددًا  ترجم  جامعي،  وأستاذ  سوري،  حداثي  ناقد  شحّيد  مجال     
الفرنسية. ولعل كتابه يف )البنيوية الرتكيبية: دراسة يف منهج لوسيان غولدمان(، 
أول تنظري عريب يف )املنهج البنيوي التكويني(، فقد نرشه العام 1982 وجعله يف 
قسمني: عرض يف القسم األول املنهج البنيوي التكويني ومفاهيمه، وعرض يف 
أردفه  ثم  الغربيني،  النقاد  قبل  من  املنهج  هلذا  التطبيقية  الدراسات  الثاين  القسم 

بنصوص خمتارة من غولدمان. 
وقد بدأ الباحث عرضه بتأكيد تأثر غولدمان بلوكاش أستاذه...

2ـ  حممد ساري والبحث عن النقد األديب اجلديد
    بعد صدور كتاب مجال شحّيد بعامني، أصدر الناقد اجلزائري حممد ساري كتابه 
التكويني(  البنيوي  )للنقد  خصصه   ،1984 اجلديد(  األديب  النقد  عن  )البحث 
وتطبيقاته. فجعل الباب األول لنظرية النقد عند لوكاش وغولدمان؛ عرض فيه 

)نظرية الرواية عند لوكاش(، ممهدًا هلا بلمحة رسيعة عن حياة لوكاش...
    أما غولدمان ومنهجه البنيوي التكويني، فقد عرضه الباحث من خالل املؤثرات 
اللوكاشية فيه، حيث انطلق غولدمان من هذه املبادئ إلحداث تغيري جذري يف 
منهجية سوسيولوجيا األدب، معرتفًا بدور لوكاش املؤسس األول هلذه املنهجية. 
    يف القسم التطبيقي من الكتاب، حاول الباحث اإلحاطة هبذا املنهج يف النقد 
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ويف  احلرايش(،  الزمن  يف  واملوت  العشق  رواية  يف  )اإلشكالية  اجلديد  اجلزائري 
القصة القصرية اجلزائرية، حيث ناقش كتاب: »القصة القصرية يف عهد االستقالل« 
و)املضمون(،  )الشكل(  بني  فصله  عليه  فأخذ  مصايف،  حممد  اجلزائري  للناقد 
الفنية  العنارص  القصة وكأنام هي وثيقة اجتامعية وسياسية، وإمهاله  وحديثه عن 
لـ:  فيه  عرض  القصصية(،  )النامذج  عن  بفصل  كتابه  الباحث  ختم  ثم  للقصة، 
املر، والتفكيك، والتلميذ والدرس، والشمس ترشق عىل  ينتحر، واجلراد  الليل 
اجلميع، والزلزال... وكانت معاجلته يف أثناء التحليل، تقليدية ال بنيوية تكوينية، 
يكتفي فيها بتلخيص مضمون القصة فقط. ولعلها مقاربات ُكتبت قبل أن هيتم 

الباحث باملنهج البنيوي الذي نّظر له جيدًا. 

• ثانيا: املستوى التطبيقي للتحليل البنيوي التكويني العريب	
أ- يف حتليل اخلطاب الشعري

1- طاهر لبيب وسوسيولوجية الغزل العريب
التكوينية بكثري من الوعي  البنيوية  القراءة      حاول »الطاهر لبيب« تطبيق 
النظري املتامسك الذي افتقرت إليه القراءات السياقية، فقراءته حتمل جهدًا علميًا 
متثل صاحبها املنهج متثاًل حسنًا، وحاول تقديم مقاربة متميزة لكنّها ال ختلو من 
التارخيية حينًا، والقراءة االجتامعية حينًا  القراءة  اهلنات، منها اإلغراق يف  بعض 

آخر. لكنّها حققت قدرًا وافرًا من االجتهاد..1.
كتابه  أصدر  الفرنسية.  بالثقافة  مثقف  تونيس،  كاتب  لبيب  طاهر 
العام  الفرنسية2  باللغة  نموذجًا(  العذري  الشعر  العريب:  الغزل  )سوسيولوجية 

1ـ   حممد بلوحي، الشعر العـذري يف ضوء النقد العريب احلديث)دراسة يف نقد النقد(، دمشق، منشورات 
احتاد الكتاب العرب، 2000، ص8

2 ـ  ثم عّربه حافظ اجلاميل العام 1981
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بأن يطرح من املشكالت أكثر مما حيّل. ويأخذ عىل األدب  1972، وفيه يرغب 
العريب أنه هيتم، تقليديًا، بمظاهر ثانوية لإلبداع، وأنه قد جتّمد يف مجلة من األحكام 
املوروثة، وهلذا ظل يف منأى عن املحاوالت املنهجية اجلديدة التي ما فتئت تتطور 

وتؤكد ذاهتا يف جمال العلوم اإلنسانية.
له،  املعارص  التارخيي  ـ  االجتامعي  سياقه  يف  هذا  كتابه  الباحث  وضع  وقد 
يف  للبحث  األديب،  يف  يؤثر  االجتامعي  أن  ترى  التي  )االنعكاس(  عالقة  دارسًا 

شعر العذريني الذين وصفوا بأهنم من ذوي العّفة بتأثري اإلسالم فيهم. 
    واتبع لبيب املنهج املستوحى من جمال )علم االجتامع األديب(، والسيام دراسات 
نسأل  أال   أنه جيب  بسيط جدًا خالصته  مبدأ  إىل  )لوسيان غولدمان(، ومستندًا 
حتليل  هو  موضوعه  فإن  وبالتايل  )عنه(،  شعره  نسأل  بل  شعره(،   )عن  الشاعر 
إىل مالحظة )رؤية خاصة  التحليل  به هذا  الداخل. وقد أفىض  األديب من  األثر 
للعامَل( عند مجاعة العذريني، وكأهنا نواة وعي أو شعور مجعي ملجموعة اجتامعية 

مشخصة كانت قد عاشت يف رشوط مادية خاصة.
   فتحت عنوان: )البنية والداللة(، يرى الباحث أن )البنية( هي مجلة من العنارص 
إذا تغرّي عنرص  املتقابلة، بحيث  العالقات  بينها شبكة من  األساسية، تقوم يف ما 
منها أو انحذف، فإن العنارص األخرى تغرّي داللتها بصورة موازية، وختتلف هذه 
أخذت  الذي  )االنعكاس(  بمفهوم  الباحث  يأخذ  ثم  آخر.  إىل  عمل  من  البنية 
للعامل  )انعكاس(  إال  هو  ما  األديب  العامل  أن  يرى  حيث  املاركسية،  األدبيات  به 
األديب  اإلبداع  بني  الوثيقة  العالقة  هذه  وجود  عىل  غولدمان  ويوافق  الواقعي. 
مؤكدًا  االجتامعية(،  )املجموعة  مع  فيجعلها  والتارخيي،  االجتامعي  والواقع 
أنه ليس هنالك من فاعل فردي إال يف احلاالت االستثنائية. فالشاعر، كالكلمة 
السوسريية، ال ُيعرف إال يف إطار منظومة من العالقات، حتى اجلانب الشكيل من 
عمله األديب، فإنه خاضع ـ أيضًا ـ لتأثري اجلامعة الذي يسرّيه وعيها اجلامعي، حتى 
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ولو مل يكن شاعرًا بذلك. 
من خالل هذه املقدمة يدرس الباحث جمموعة )الشعراء العذريني( يف األدب 
العريب، من خالل شعرهم، كجامعة معرّبة عن )غرض( واحد، مستفيدًا من آراء 
موضوعات  الحظ  الذي   Blachere وبالشري   Vadet فاديه   املسترشقني: 
عديدة يف شعر الغزل العريب، منها: وقوف الشاعر عىل األطالل، وذكرى اخلاّلن، 
الحظ  كام  السعيدة.  واللحظات  املرأة،  ومجال  اخليال،  وطيف  األليم،  والفراق 
وصل،  اإلسالمي.حتى  للمجتمع  اجلديدة  األوضاع  مع  للشعر  البطيء  التطور 
يف منتصف القرن السابع امليالدي إىل يشء من اختالل التوازن النسبي يف هيكل 
القصيدة. وكان بالشري قد درس يف كتابه )تاريخ األدب العريب(، شعراء احلجاز، 
فوجد فيهم شعراء عذريني كجميل، وشعراء ماجنني كعمر بن أيب ربيعة. وهذا 
التباين منح املرأة وضعًا جديدًا، حيث أصبحت املوضوع الرئيس للنسيب، وألف 

وياء الشاعر العذري.
    وإذا كان )البطل امللحمي( يفاخر بنفسه يف الشعر اجلاهيل، فإن اإلسالم جعل 
فنشطت  للوجود،  املازويش  اجلانب  عىل  الرتكيز  اشتد  حيث  اهلل(،  يف  )األخوة 
الرغبة يف التاليش يف اآلخر، أو املتعة التي جيدها املازويش يف التخيل عن نفسه، أو 
شقائه اخلاص، أو يف عجزه أمام العقبات املستعصية. وهذا ما جيعله فريسة شعور 
باإلثم وعذاب ضمري دائم. وقد انتهى الباحث إىل أن هذه احلالة املازوشية يمكن 
أن تكون ظاهرة مجاعية، وأن العذريني قد أنبؤوا ـ قبل الصوفيني ـ بظهور ميل 

مازويش متصل بالتصّور اجلديد للمجموعة اإلسالمية.
    وهناك ميزة أخرى بني )البطل امللحمي( يف الشعر اجلاهيل، وبني املسلم جتاه 
النظرة إىل املوت؛ فقد كانت نظرة البطل امللحمي إىل املوت مأسوية )تراجيدية(، 
بخالف نظرة املسلم الذي يرى  احلياة زائلة، وامتحانًا عابرًا، وطريقًا قصرية إىل 
حياة اخللود، واحلياة احلقيقية ال تبدأ إال بعد املوت الذي يعد والدة جديدة )الناس 
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نيام، فإذا ماتوا انتبهوا(. وهبذا فإن املوت عنده ال يعود مأسويًا؛ فاجلنة املوعودة 
هي عنده عزاء ال يضاهى، وهكذا؛ فإن الشعر اإلسالمي مشبع بعاطفة الرىض.

    وإذا كانت احلرب هي صورة من صور املوت، فإن املوت واحلب ال ينفصالن. 
وقد الحظ )رمجونت( Rougemont أن الشعراء استخدموا، منذ القديم، صورًا 
جمازية للداللة عىل آثار احلب الطبيعي؛ فإله احلب هو )راٍم( يريش سهامه القاتلة. 
واملرأة )تستسلم( للرجل الذي )يأرسها(؛ ألنه أفضل املحاربني. ويؤكد التحليل 
النفيس واألنثربولوجي عالقة وثيقة بني الغريزة اجلنسية وغريزة القتال، منذ أن 
كشف اإلنسان عن عدوانيته يف الصيد ثم يف احلرب. وقد بنّي )رمجونت( أنه بدءًا 
واملعارك؛  بمفردات احلرب  لغة احلب  اغتنت  الغرب،  الثاين عرش يف  القرن  من 
فاملحّب )حيارص( حبيبته، و]يشّن[ )هجامت( عاطفية عىل فضيلتها، و)حييط( هبا 
عن قرب، ويالحقها، ويالصقها، وحياول أن يقيض عىل آخر )حصون( حيائها، 
و)االلتفاف( عليها باملباغتة. وأخريًا، فإن املعشوقة )تضع نفسها بني يدي( حمّبها. 
إن ازدواجية معاين الكلامت يف اللغة العربية حتملنا عىل اكتشافها؛ فكلمة )الفتنة( 
اإلغراء  معنى  أيضًا  تعطي  كام  اإليديولوجية،  أو  املادية  احلرب  عىل  تدل  مثاًل 
تأكيد  هدفها  أخرى  مواضع  إىل  النسيب  يميض  العربية  القصيدة  ويف  اجلنيس. 

الشاعر نفسه كمحارب شجاع. 
    وهكذا؛ فإن )البطل امللحمي( هو شخصية منفردة داخل جمموعته وخارجها، 

وعندما يتأثر بعداء هذه املجموعة، نجده يتخذ موقفًا مأسويًا. 
    ويف قسم )عامل العذريني( يعّرف الباحث بالعمل األديب، فيأخذ يف احلسبان، 
بعض عنارص التحليل النقدي: البنية، والفاعل التارخيي، وبنية التامثل. ويصوغ 
تعريفًا للعمل األديب يراه فيه »عاملًا رمزيًا ُتنشئه جمموعة اجتامعية، يمثلها شخص 
بنيته كافية االنسجام، وعىل  الذي كانت  العامَل  املؤلف، وهلا موقف مشرتك جتاه 
عالقة متاثل مع بنية العامَل الواقعي هلذه املجموعة«. ومن الواضح أن هذا التعريف 
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للعمل األديب هو تعريف البنيوية التكوينية لألدب.
    وعمل العذريني هو فاعل مجاعي؛ ال يقرتب من واقع معيش مبارشة، بل مما 
يسميه غولدمان )الوعي املمكن( الذي اكتسبه العذريون عن طريق الرفض الذي 
اقتضاه التعاهد عىل العّفة. و»روايات العذريني«، التي ُعرفت منذ القرن السادس 
أو السابع واحدة؛ رجل وامرأة يتحاّبان حبًا شديدًا. ومع ذلك؛ فإنه حُيال بينهام 
وبني الزواج، فيعيشان منفصلني، من دون أن ينسيا حبهام أبدًا. ويموت الرجل 
من شدة ما ُيعاين، فيؤدي ذلك إىل موت احلبيبة. وهذه هي قصة عروة الذي أحب 
ابنة عمه عفراء، لكن أباها زّوجها غريه، فتاه عروة، ومات وحيدًا يف وادي القرى. 

وعندما علمت عفراء بموته ماتت هي أيضًا فوق قربه. 
وإذا كان هدف املحب هو الوصول إىل الطرف اآلخر، فإن احلبيبة، بالنسبة 
إىل العذري، ليست سوى »أنا« آخر، ألن احلبيب يعّد متطلبات احلبيبة متطلباته 
هو جتاه نفسه، فكل يشء حيدث كام لو أن اإلذعان ليس إال عملية جتاوز للذات. 

وهذه العملية تؤدي إىل وضع ممتاز يكون فيه احلبيب حمبوبًا وجديرًا بأن حُيّب. 
    واحلب مبني عىل الذل، ال يأنف العزيز أن يذل ملحبوبته، فال يعّده نقصًا وال 

عيبًا.. 
ويرفض الباحث التفسري الذي يرّد ظاهرة الشعر العذري إىل تأثري اإلسالم 
يف الشعراء العذريني... ويرى أن البدوي عندما رأى نفسه عاجزًا عن فهم رسالة 
إنشاء )وعي ممكن(،  يميل صورة  أن  »اإليكولوجي«  العامل  اإلسالم، كان عىل 
أكمل  املرأة  يف  العذري  فوجد  فيه،  له  مكانًا  الديني  اإليامن  فيه  يتخذ  أن  يمكن 
وأصبحت  املثالية،  عليها  فأسبغ  األول،  الطراز  من  إهليًا  صنفًا  أو  املخلوقات، 
الوسيلة املعقودة لصعود روحاين ال يكتمل أبدًا. وهذا ينقلنا إىل الثقافة؛ أي بني 
الذي مىض، والذي مل يأِت بعد.. والعامل العذري هو صحراء من رساب ال يموت 
وتعويض  بطلها،  يرتوي  أن  األسطورة  تقبل  وال  الظمأ،  من  إال  فيها  اإلنسان 
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املحب الذي ال يرتوي أبدًا هو البكاء. وهذا النوع من تعذيب الذات )املازوشية( 
يتكرر عندهم كثريًا. 

    وعندما ينتقل الباحث إىل دراسة )املجموعة العذرية(: عرصها، ونموذجها، 
وبنو عذرة، واسرتاتيجيتها اجلنسية... خيلص إىل النتائج اآلتية:

1 ـ إن الركيزة اللسانية هي التي نقلت جمموعة املفاهيم والقيم التي حّددت 
التعبري الشعري.

العذرية  الشخصية  معاناة  يف  تتمّثل  العذري  للعامل  اإلمجالية  البنية  إن  ـ   2
بسبب  هلا،  مازوشية  ضحية  فتصبح   خترتعها،  أن  حتب  بؤس  جتارب 

استحالة الوصول إىل احلبيبة.
التعارضات  بعض  جتّدد  اإلمجالية،  البنية  ضمن  صغرية  بنى  هنالك  ـ   3

املتناقضة ظاهرًا.
العذرية( يف  )التفسري(، فيضع )املجموعة  إىل  )الفهم(  الباحث من  ينتقل  ثم      
االقتصادية  الرشوط  وبتغري  بمثاقفة،  متّيز  الذي  األموي  الزماين)العرص  إطارها 
وهيمنة  الثروات،  وتدّفق  األجناس،  واختالط  الفتوحات،  بسبب  واالجتامعية 
العرب(، واملكاين)وادي القرى الذي يقع بني تيامء وخيرب، واسمه يدل عىل وجود 
عدد كبري من القرى فيه(. وتارخيها اجلاهيل فقري بحوادث احلروب، وهذا يفرس 
قلة عدد شعرائهم، وعزلتهم اجلغرافية، فقد كانت الطرق التجارية منحرفة عنهم 
بسبب السالسل اجلبلية املحيطة هبم. ويبدو أهنم كانوا وسطًا بني حرض احلجاز، 
وبدو الصحراء، ألهنم )أهل قرى( يعيشون اهلامشية االقتصادية والثقافية، ومن 
هنا عدم تالؤمهم مع التملك، حتى إهنم يتخّلون عن امتالك املرأة؛ ألن احلرمان 

االقتصادي قد أنتج ـ حسب الباحث ـ حرمانًا جنسيًا. 
    ولكن علامء التحليل النفيس يرفضون هذه املقولة، ويؤكدون عكسها؛ وهو أن 
احلرمان االقتصادي يؤدي إىل كثرة االتصال اجلنيس؛ آية ذلك، أن الفقراء ليس 
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لدهيم بدائل أخرى عن لذة اجلنس، كلذة اقتناء املال، أو لذة السلطة، املتوافرتني 
وخطؤها  الباحث،  استنتاجات  بعض  يف  ضعف  يظهر  وهكذا،  األثرياء؛  لدى 

ألهنا مبنية عىل مقدمات خاطئة.
    إن الباحث عندما يفرّس )الظاهرة العذرية( بالرشوط االجتامعية واالقتصادية 
اعتامد  وإن  عليهم.  اإلسالمية  التعاليم  تأثري  ـ  بذلك  ـ  ينكر  فإنه  أوجدهتا،  التي 
املصادر  وإغفاله  اللغة،  هذه  يتقن  كونه  وحدها،  الفرنسية  املصادر  عىل  الباحث 
العربية القديمة التي مجعت أخبار العذريني وأشعارهم، واملصادر العربية احلديثة 
التي عاجلت )ظاهرة الشعر العذري( من مثل ما كتبه العّقاد وزكي مبارك وشكري 
الظاهرة، جعل  العظم وغريهم عن هذه  جالل  وصادق  فيصل وشوقي ضيف 
بحثه يعاين من نقص كبري. ولو أنه استفاد من املراجع العربية واحلديثة جلاء بنتائج 
خمتلفة، ولعّدل كثريًا من آرائه التي استوحاها من مراجعه الفرنسية فحسب، ومن 

غولدمان، وحده.
     و»عىل الرغم من ذلك فإن هذا البحث يظل رائدًا، ألنه جترأ عىل معاجلة موضوع 
معروف، من زاوية نظر )البنيوية التكوينية( التي كانت جديدة آنذاك )يف مطلع 
النقد  التطبيق يف  النقدي موضع  املنهج  هذا  السبعينات(، وألنه وضع مقوالت 

العريب اجلديد«1. 

2 ـ حممد بنيس وظاهرة الشعر املعارص يف املغرب
 بدأ حممد بنيس2 دراساته األدبية بـ)ظاهرة الشعر املعارص يف املغرب: مقاربة 

1 ـ  حممد عزام، حتليل اخلطاب األديب، ص263 - 270
2 ـ  حممد بنّيس شاعر وناقد مغريب معارص، حاصل عىل دكتوراه يف األدب العريب، وأستاذ جامعي، 
التي تصدر يف املغرب. له أكثر من عرشة دواوين شعرية، وعدة  ورئيس حترير جملة)الثقافة اجلديدة( 

دراسات أدبية...
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املناهج  النقدية ذات  الدراسات  1979 يف وقت مبكر،  مل تكن  بنيوية تكوينية( 
اجلديدة، قد بدأت تتوافد علينا، وهو رسالة جامعية تقّدم هبا لنيل شهادة دبلوم 
الدراسات العليا )السلك الثالث( بكلية اآلداب يف جامعة الرباط باملغرب. وقد 
بنّي الباحث أسباب اهتاممه بالشعر املغريب املعارص، وأسباب تبنّيه )املنهج البنيوي 
التكويني( يف النقد األديب، وسّوغ تبنّيه هذا املنهج بكون القراءة، يف هذا املنهج، 

جتري من داخل املجتمع...
    وقد تبنّى الباحث مقوالت املنهج البنيوي التكويني التي ترى أن اإلبداع تعبري 
الفرد،  عن  يعرّب  حني  وأنه  معينة،  اجتامعية  طبقة  حتت  منضٍو  فرد  تطلعات  عن 
عمل  ويصبح  إليها.  ينتمي  التي  الطبقة  هذه  طموحات  عن  التعبري  يف  يندمج 
الباحث حمصورًا يف الكشف عن )الرؤية( املختبئة بمهارة خلف الكلامت. وتظل 
مقوالت املفكر البنيوي التكويني )لوسيان غولدمان( ماثلة أمام خطوات العمل، 

هادية يسرتشد هبا الباحث. 
إن النص األديب ممارسة لغوية يف إطار اجتامعي حمّدد، وليس عاملًا مغلقًا عىل 
الذي  االجتامعي  الواقع  عن  ذايت  باستقالل  األديب  النص  يتمتع  وهكذا  نفسه. 
بينهام. فالنص هو األساس، ومنطلق  أنتجه، عىل الرغم من أن العالقة احلميمة 
كام  العامل(  )رؤية  أي  للنص،  العميقة  البنية  عن  البحث  هو  والتحليل  الدراسة. 
عرب  متّر  الدالة  للوحدات  اللغوية  والقراءة  املمّيزة.  اللغوية  املامرسة  يف  تتجّسد 
جتليات )البنية السطحية(: العروضية، واللغوية، والداللية. ثم تدمج هذه البنيات 
اجلزئية للوحدات الدالة يف بنية أكثر اتساعًا، كي يتسنى تركيب )البنية العميقة( 
للمتن، من أجل الكشف عن النواة احلقيقية للنص، وهذا الكشف مرشوط بقدرة 

الباحث عىل الربط بني قوانني قراءة النص للواقع، وبني الواقع نفسه.
اللسانية  الدراسات  عىل  القائم  املنهج  هذا  بإشكاليات  الباحث  ويعرتف 
تزال،  ما  فإهنا  أوروبا،   قد نضجت يف  كانت  إذا  الدراسات  فهذه  واالجتامعية، 
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حضارهتم  بني  ختتلف  الظروف  أن  عن  فضال  بداياهتا،  يف  العريب،  الوطن  يف 
وختّلفنا، فهل يمكن تطبيق منهج نقدي حضاري توافرت له الدراسات األلسنية 
واالجتامعية يف بلد املنشأ، عىل شعرنا املنتج يف واقع متخلف مل تكد هذه الدراسات 
تبدأ فيه؟ وإذا أمكن ذلك فهل من الرضوري تطبيق هذا املنهج حرفيًا عىل شعرنا؟ 
أم أن هنالك هامشًا من )احلرية( يمكن أن يناور الباحث فيه، حتت اسم )التطوير( 

أو»االجتهاد«؟.
هتمنا  ما  بقدر  كثريًا،  هتمنا  ال  الباحث  إليها  انتهى  التي  النتائج  أن  والواقع      
البنيوي  املنهج  األدبية، واملتمثلة يف  النصوص  تطبيقها عىل  التي حاول  منهجيته 
اللغوية واالجتامعية، وكرس طوق االنغالق  الدراستني  الذي مجع بني  التكويني 
الدالة، وتربط  البنيات  الشكيل. فكان دراسة وصفية، ال معيارية، حتّدد  البنيوي 

البنية الداخلية للنص األديب بالبنيات األكثر اتساعًا: الثقافية، واالجتامعية.
)املتن  األول  الباب  يف  درس  أبواب:  ثالثة  يف  دراسته  الباحث  جعل  وقد 
البنية  اخرتاق  )مرشوع  الثاين  الباب  يف  ودرس  املغرب(.  يف  املعارص  الشعري 
الثقافية( للنص. ودرس يف الباب الثالث )املجال االجتامعي والتارخيي للنص(. 

يف الباب األول قرأ الباحث املتن الشعري املعارص يف املغرب )قراءة داخلية(، 
النص  ألن  الشعري؛  للمتن  والعميقة،  السطحية،  البنيتني:  جتّليات  خالل  من 
املرتابطة  اجلمل  من  جمموعة  هو  ـ  التكويني  البنيوي  املنهج  حسب  ـ  اإلبداعي 
وفق تركيب يوّفر هلا التآلف، ويعطيها صفة التالحم بني األجزاء التي قد ترتاءى 

أشتاتًا.
وإذا كان النحو التحوييل هو أول َمْن استعمل مصطلح: )البنية السطحية(، 
يف  ليس  ولكن  توظيفهام،  من  استفاد  قد  البنيوي  النقد  فإن  العميقة(  و)البنية 
الكشف عن قوانني اللغة فحسب، بل يف جممل املظاهر اخلارجية للنص الشعري. 
وتشمل: اقتصاد النص، وبنياته الزمانية، واملكانية، والنحوية، والبالغية... عرب 
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الدالة  الوحدات  وهذه  املتن.  داخل  للنصوص  املركبة  الدالة  الوحدات  تفكيك 
ترتكب بدورها من بنيات جزيئية تشكل، عند إعادة دجمها بالبنية العامة للمتن، 

بنيته العميقة التي ال يمكن  النفاذ إليها من دون املرور بالبنية السطحية. 
وقد جعل الباحث حماور)البنية السطحية( تتمثل يف: بنية الزمان، وبنية املكان، 
ومتتاليات النص، وبالغة الغموض. فـ)بنية الزمان( تعني اإليقاع الشعري الذي 
متّرد فيه النص الشعري املعارص يف املغرب عىل النص الشعري العمودي، بعد أن 
حتّولت األسس املادية  للمجتمع عن وضعها القديم، وجتّسد الطموح إىل التغري 
الشعري  النص  وقوانني  تقاليد  عىل  اخلروج  استوجب  ما  واالبتكار،  والتحرر 
التقليدي، واستحداث نص شعري مضاد، يريد لنفسه أن يستوعب رشوط واقع 
انقطعت صالته مع املايض، ولذلك فإن القطيعة التي أعلنها الشعراء املعارصون 
باملغرب، متأثرين باحلركة الشعرية املعارصة يف املرشق، ومل تكن جمرد نزوة عابرة، 
أو جمرد غّي يقود مجاعة متمردة حتتمي بالعصيان يف مقتبل عمرها، بل كانت عالمة 
مضيئة للوعي بدواعي التغري والتحّول يف زمن مل يعد يستسيغ القناعة والرضا. 

فكان اخلروج عىل البنية التقليدية للشعر العريب.
وقد ناقش الباحث يف بنية الزمان: بنية البيت الشعري، والقافية، واألوزان. 
ففي بنية )البيت الشعري( قنّن ثالثة قوانني هي: الوقفة الداللية، والوقفة العروضية، 
هي:  حتكمها  قوانني  ثالثة  أيضًا  وجد  )القافية(  ويف  بالبياض.  املحددة  والوقفة 
وحدة القافية، والروي، وتزاوج القافية وتناوهبا، والتخلص هنائيًا من القافية. ويف 
)األوزان( خرج الشاعر املعارص عىل النص الشعري التقليدي عندما عد التفعيلة 
املفردة أساسًا لبناء البيت الشعري. ومل يلتزم بالتساوي يف التفعيالت بني الشطرين، 
والغرض من التحرر من تساوي األشطر هو البحث عن سبل حمدثة لكسب حرية 
املعارصين  الشعراء  جعل  ما  الشعرية،  احلساسية  تبدل  رشوط  تلبية  عىل  أقدر 

يتشبثون بوحدة التفعيلة كأساس للبناء العرويض يف شعرهم.
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وقد قّعد الباحثون لشعر التفعيلة قانونني: يستمّد أوهلام عنارص وجوده من 
ويعتمد  بكاملها،  القصيدة  يف  مفرد  شعري  بحر  استعامل  عىل  الشعراء  اقتصار 

الشعراء يف ثانيهام عىل املزج بني البحور املتعددة يف النص الشعري الواحد.
حيفلون  النقاد  يكن  مل  الذي  البرصي  اجلانب  يف  فتتجىّل  املكان(  )بنية  وأما 
النقاد  لكن  هامشية.  عدها  يمكن  ال  داللة  ذو  املكان  أن  من  الرغم  عىل  به، 
املتأخرين التفتوا إىل املكان، منذ القرنني السادس والسابع، عند الشعراء املغاربة 
الرندي  وأورد  مربعات،  شكل  عىل  أشعارًا  القضاعي  كتب  فقد  واألندلسيني، 
صاحب )النونية( املشهورة يف كتابه النقدي )الوايف يف نظم القوايف( قصيدة له عىل 
شكل خاتم، وأبياتًا عىل شكل مربع يف باب القلب ُتقرأ عرضًا وطوالً. كام ُعرف 
الشعراء املغاربة بالتشجري، حيث يأيت التشكيل املكاين للشعر عىل شكل شجرة. 

وعىل هذا األساس، فقد عرف الشعر املغريب القديم بنيتني يف تشكيل املكان 
القديمة،  العربية  القصيدة  املوروث عن  التناظري( للشعر، وهو  )التشكيل  مها: 
وفيه ُيبنى النص عىل أساس التقسيم املتساوي ألجزاء القصيدة ككل، تبعًا للوقفة 
العروضية، و)املوشح( الذي يأخذ بنية أخرى مغايرة، يستقيها من طبيعة التوزيع 

النبايت لألبيات التي ترتكب يف جمموعات هي األقفال واألبيات. 
ولعل بنية املكان يف الشعر العريب القديم، قد جتّلت  بوضوح لدى اخلطاطني 
الشعر  يف  أيضًا  جتلت  كام  والدواوين.  القصائد  ختطيط  يف  يتفننون  كانوا  الذين 
إن  هبي.  مفعول  الصفحة  يف  الكلامت  »لتنظيم  ماالرميه:  يقول  املعارص.  الغريب 
اللفظة الواحدة حتتاج إىل صفحة كاملة بيضاء. وهكذا تغدو األلفاظ جمموعة من 

األنجم املرشقة«.
    أما )متتاليات النص(؛ فهي مستوى آخر من جتليات البنية السطحية، يعكس 
شومسكي.  عند  هي  كام  اجلملة  )املتتالية(  بـ  وُيقصد  ودالليًا،  نحويًا  وحدته 
نصًا  أو  مقطعًا  أو  بيتًا  تشمل  وقد  واسمية.  فعلية  ترابطات  عىل  تتوفر  و»اجلملة 
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بكامله«. وتتعدد املتتاليات داخل النص بتعدد الوحدات. وقد وجد الباحث يف 
املتن الشعري املغريب املعارص متتاليتني مها: الزمن النحوي، وبنية الضمري. فأما 
بالكالم  يلتصق  الذي  العرويض  الزمن  بنية  عن  فتختلف  النحوي(  الزمن  )بنية 
الشعري، كام ختتلف عن بنية الزمن الفيزيائي والتارخيي، الزمن النحوي حيدث 
التدقيق  ولدى  )النظمية(.  والرتابطية  التواردية)الرصفية(  العالقات  خالل  من 
تبني أن الفعل املضارع الدال عىل احلارض يشكل أعىل نسبة يف املتن، يليه املايض. 
طرف  من  املقّدم  العامل  إلدراك  إمكانية  ُتعطي  املضارع  احلارض/  الزمان  وبنية 
الشاعر املرتبط بمرحلته التي حيياها، أما بنية الزمان املايض فإهنا ال تنفي احلارض، 

وإنام تستعني به لتفجريه. 
واألفعال  األسامء  وترافق  اللغوية،  الوحدات  أصغر  فهي  الضمري(  )بنية  أما      
واحلروف، وتتكرر بأشكال متعددة )متصلة، ومسترتة، ومنفصلة(. ولدى التدقيق 
تبني أن الشاعر املغريب املعارص يوظف الضمري يف احلضور أكثر من الغياب، وأنه 

يعطي األسبقية للمفرد عىل اجلمع، وأنه يتجه نحو استعامل ضمري املتكلم.
    أما )بالغة الغموض( فناجتة عن انفجار لغة النص، وخروجها عىل القوانني 
التواصل  لغة  مع  تتعارض  األدبية  اللغة  أن  ذلك  العادية؛  اليومية  للغة  املقّيدة 

واالستهالك. وقد تبوأ الغموض صدارة النقاشات النقدية منذ بداية الستينات.
الشعر  الرشق من  استقدمه  أن  بعد  العريب،  الرشق  قادمًا من  الباحث   ويراه      
األورويب. وعىل الرغم من أن الغموض يزيد يف انفصال الشاعر عن مجهوره، إال 
أن الشاعر املغريب املعارص أبى إال أن يعّمق هذا البعد اإلحيائي الذي هو معنى ثاٍن. 
النحوي،  والبعد  الداليل،  البعد  هي:  أبعاد  أربعة  للغموض  الباحث  جعل  وقد 

والبعد اإليقاعي، والبعد املعريف.
1 ـ فأما )البعد الداليل( فيفتح النص  عىل أفق قابل لكل كتابة جديدة، حيث 
يتّمم القارئ نقصه. وفيه يبحث الشاعر عن األدلة املتنافرة ليؤلف بني 
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داخل  الداللية  العالقات  حتطيم  عىل  تقوم  معّقدة  استعارة  تناقضاهتا 
بني  االعتيادي  غري  الربط  عن  الصادرة  الغرابة  عىل  معتمدًا  اللغة، 
بني  الربط  أدوات  استعامل  الشاعر  يستبعد  وقد  املتعددة.  املدلوالت 
قصيدته  تشكيل  إىل  يلجأ  وقد  الصور.  بتشتت  يوحي  ما  املتتاليات، 
من عدة مقاطع مرّقمة أو معنونة. وكل مقطع هو مرحلة من مراحل 
لطاقة  تكثيفًا  إال  املقطع  وليس  الشعري.  للنص  الكامل  الرتكيب 
شعورية أو دفقة فكرية تندمج  مع املقاطع األخرى لتشكل مجيعها عاملًا 
املقاطع ظاهريًا،  تنافر من  ما  قد جيمع  الشاعر  متكاماًل. ولكن  شعريًا 
فيلتقي القارئ مع خروج عىل التقليد من دون سابق حتذير. وقد يدخل 
الرتكيُب الدرامي القصيدَة. وقد يؤدي تقسيم النص إىل مقاطع فقدان 
القصيدة وحدهتا؛ إذ قد ال يوجد رابط لغوي أو نحوي يربط بني هذه 

املقاطع.
للقواعد  املقصود  التحطيَم  الباحث  به  فيعني  النحوي(  )البعد  أما  ـ   2
النحوية )النظمية، والرصفية(، عرب ثالثة مظاهر هي: استعامل الضمري، 
استعامل  ففي  والتأخري.  التقديم  واستعامل  الروي،  حرف  وتسكني 
داللة  مهمته  الذي  الضمري  يف  املرجع  قانون  الشعراء  حطم  الضمري 
الضمري عىل معني، وأرادوا للضمري أن يبقى مبهاًم ال يدل عىل مسمى، 
ألنه يعود عىل جمهول. ويف تسكني حرف الروي تابع الشعراء املغاربة 
املعارصون العروضيني العرب القدماء يف جعل حرف الروي ساكنًا، يف 
أغلب أشعارهم، رغبة منهم يف اخلضوع لواقع اللغة اليومية التي تتميز 

بتسكني أواخر الكلامت.
مدار  من  الشعري  النص  الشاعر  نقل  فبوساطته  اإليقاعي(  )البعد  أما  ـ   3
إيقاعي  لنظام  بتلوينات صوتية خاضعة  االستهالك إىل مدار مشحون 



159

متميز. وعىل هذا؛ فإن الشاعر حيطم القيم املوروثة، عىل صعيد الوقفة 
أعامقه  يف  جتّذرت  الذي  القارئ  وعي  تصدم  قياًم  ويؤسس  اإليقاعية، 
بني  متبادالً  نفورًا  جيعل  ما  وهذا  التقليدي.  الشعري  البيت  قوانني 
والنص  احلداثي،  النص  من  ينفر  التقليدي  فالقارئ  والقارئ؛  النص 
التقليدية، فيحس كل منهام بغربة جتاه اآلخر،  ينفر من األذن  احلداثي 
وحتّل القطيعة بينهام حمل التواصل، وهذا التحطيم املقصود من طرف 
الشاعر للمفهوم التقليدي للبيت الشعري يؤدي حتاًم إىل تصعيد بالغة 

الغموض.
4 ـ أما )البعد املعريف( فيتمثل يف شحن النص الشعري، بمعرفة إنسانية، من 
طريق تعميق اللقاء مع احلضارات اإلنسانية، من دون االكتفاء بمصدر 
واحد هو أوروبا. ومزج هذه املعرفة )الرموز، واألساطري، واملوروث 
)احلكايات،  أيضًا  املحلية  الثقافة  اعتامد  عن  فضال  بشعرهم،  الثقايف( 
بعض  حاول  وقد  والرتاث...(.  التارخيية،  واألحداث  واخلرافات، 
إىل  فلجؤوا  الشعري،  النص  رموز  فّك  عىل  القراء  مساعدة  الشعراء 
قيدًا عىل  النقد يرى يف هذا  القصائد. لكن  رشح رموزهم يف هوامش 

حرية التخييل عند القارئ.
التي  الالإرادية  األخطاء  فهي  الغموض؛  بالغة  يف  التشويش(  )عنارص  أما      
النص  فتزيد  التواصل، وتبرت اإلحياء،  النص صفاءه، فتحول جمرى   تقتحم عىل 
املطبعي،  اخلطأ  ثالثة:  يف  وتتجىّل  النص.  من  القارئ  نفور  وتضاعف  غموضًا، 

اخلطأ النحوي، واخلطأ اإليقاعي.
التجريب،  هي:  ثالثة  الباحث  جعلها  فقد  العميقة(  البنية  )حماور  وأما 
والسقوط  الزمكان،  بنية  من  مأخوذ  فالتجريب  والغرابة،  واالنتظار،  والسقوط 

واالنتظار مستخلص من بنية املتتاليات، والغرابة من بنية بالغة الغموض.
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ويقصد الباحث بـ)التجريب( الوضع اخلاص الذي عاشته القصيدة العربية 
يف املغرب، منذ البدايات وحتى االمتداد، حيث انتهج الشعراء سلوك الرتدد مرة، 
والقطيعة مع مكتسبات بحثهم مرة أخرى، والعودة إىل ما أمهلوه مرة ثالثة، وهذا 

السلوك جعل قصائدهم تظهر وكأهنا من دون مستقر. 
    وجتىّل التجريب يف االقتصار عىل بعض األوزان، ويف خروجهم عىل اجتهادات 
القدماء، ويف جزئية هذا اخلروج، ويف غياب اهلاجس املستقبيل الباعث عىل بحث 
إمكانية خلق بنية إيقاعية متميزة  للقصيدة املغربية املعارصة،  ويف غياب التناسق 

والتجانس بني مواقفهم بصدد اخلروج عىل بنية اإليقاع التقليدية.
    أما )السقوط(، فيتجىل يف أساليب تتمحور حول املوت، واحلزن، واهلزيمة، 
الفرد/  البطل/  حول  التمحور  يف  )االنتظار(  يتجىّل  كام  والغربة...  واليأس، 
املهدي)ابن تومرت، واملهدي )ابن بركة(، وعبد الكريم اخلطايب...(. والبطل/ 

اجلمع )األطفال/ األمل باملستقبل...(.
وأما )الغرابة( فتعني نزوع الشاعر نحو إدخال قيم تعبريية يف النص تبتعد 

من املألوف، وتعني اخلروج عىل املوروث وقواعده اخلاصة يف الشعر.
قراءة  وهي  الثقافية(  البنية  اخرتاق  )مرشوع  الباحث  جعله  الثاين  الباب 
تكوين  الغائب، ومراحل  النص  ثالثة جماالت هي:  الشعري يف  للمتن  خارجية 

املتن الشعري املعارص باملغرب، واحلدود اخلمسة للمجال الشعري.
باحلديث،  القديم  فيها  يلتقي  التي  الشعرية  الذاكرة  هو  الغائب(  فـ)النص      
عن  عبارة  هو  الذي  الشعري  النص  يف  باملوضوعي،  والذايت  باألديب،  والعلمي 
شبكة تلتقي فيها عدة نصوص، ما جيعل قراءة النص بعيدة من النظرة األحادية 
التي تتعامل معه بوعي ساذج، ال يقدر عىل الكشف عن خباياه. ويف تبيان نوعية 
معايري  ثالثة  الباحث  يستعمل  الغائب يف شعرهم  للنص  املغاربة  الشعراء  قراءة 
االجرتار  كان  وإذا  واحلوار.  واالمتصاص،  االجرتار،  هي:  قوانني  صبغة  تتخذ 
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بوعي  الغائب  النص  مع  الشعراء  تعامل  حيث  االنحطاط،  عصور  يف  ساد  قد 
ينطلق من  أعىل ألنه  االمتصاص مرحلة  فإن  نموذجًا جامدًا،  سكوين، واختذوه 
اإلقرار بأمهية النص الغائب، فيتعامل معه كحركة وحتول يسامهان يف استمراره 
كجوهر قابل للتجدد. وهذا يعني أن االمتصاص يعيد صياغة النص الغائب وفق 
النص  حييا  وبذلك  فيها،  كتب  التي  املرحلة  يف  يعيشها  يكن  مل  تارخيية  متطلبات 
الغائب. وأما احلوار فهو أعىل مراحل قراءة النّص الغائب، ألن الشاعر ال يتأمل 

النص الغائب وإنام يغريه.
الشعري  النص  تركيب  ثقايف عمل يف  الشعرية( هي »أهم مصدر      و)الذاكرة 
املعارص باملغرب، ولعل أهم أنواع املتون التي انعكست يف املتن الشعري املعارص 
باملغرب هي: املتن الشعري العريب املعارص، واملتن الشعري العريب القديم، واملتن 
الشعري األورويب، واملتن الشعري املغريب«: فاملتن الشعري العريب املعارص بوصفه 
وأدونيس  السّياب  شعر  املغاربة  الشعراء  قرأ  فقد  الشعرية،  احلداثة  إىل  األسبق 
والبيايت ودرويش وحجازي وعبد الصبور وحاوي... فتسللت نصوصهم الغائبة 
إىل النصوص التي كتبها الشعراء املغاربة. وهذا ال يعني استالب النص الشعري 

املغريب املعارص جتاه النص األسايس، بل هو بعث له.
الشعراء  عىل  تأثريه  ـ  أيضًا  ـ  فيامرس  القديم  العريب  الشعري  املتن  وأما 
املغاربة املعارصين الذين نجد يف أشعارهم صدى للشعراء اجلاهليني واألمويني 

والعباسيني واألندلسيني، بنسب ختتلف بني شاعر وآخر.
وأما املتن الشعري األورويب، فتأثريه يف الشعراء املغاربة املعارصين حمدود، 
ألنه خاضع للمصادفة، عىل الرغم من أن بعضهم أتقن اللغة الفرنسية أو اإلسبانية 

أو االثنتني معًا. 
وأما املتن الشعري املغريب فيضم مجلة من املتون اجلزئية يرجع بعضها إىل ما 
قبل اإلسالم، ويلتزم بعضها باللهجات املحلية. إال أن تأثريه حمدود، بسبب رغبة 
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الشاعر املغريب املعارص يف كتابه قصيدة معارصة باملفهوم األورويب.
    كذلك ينهل الشاعر املغريب املعارص من احلضارة العربية )من القرآن الكريم، 
والفلسفية  العلمية  واملعارف  واألسطوري،  القصيص  واملوروث  والتاريخ، 
والبطوالت  األحداث  يف  تتجىّل  )التي  املغربية  احلضارة  ومن  والصوفية...(، 
والفكر  الوجودي،  الفكر  سيام  وال  األوروبية،  احلضارة  ومن  التارخيية(، 
االشرتاكي، فاألول أشاعته الرتمجات التي نرشهتا دار وجملة )اآلداب( يف بريوت، 
كتابات  خالل  من  والغربة...  والضياع،  والسأم،  القلق،  مفاهيم:  نرشت  حيث 
الوجودي  الفكر  صوت  يصمت  ومل  بوفوار...  دي  وسيمون  وكامو،  سارتر، 
إال بعد هزيمة 1967، حيث حل حمله الفكر االشرتاكي الذي ركز عىل أسباب 

االستغالل، ودينامية الواقع.... 
وأما )مراحل تكوين بنية املتن الشعري املعارص يف املغرب( فقد حاول الباحث 
املالبسات  جممل  إلدراك  التطورية،  والقراءة  التزامنية  القراءة  بني  اجلمع  فيها 
املحيطة باملتن الشعري املغريب املعارص. ويرى الباحث أن مجيع الشعراء املغاربة 
املجددين قد عادوا إىل املتن العريب يف املرشق: قديمه، وحديثه، ومعارصه، بدل 
االنضواء داخل املتن الشعري املغريب. وعملية العودة هذه مرشوعة. أما اتصاهلم 
بالغرب فكان من طريق الرشق، حتى الذين متكنوا من اللغات األوروبية كعبد 
املجيد بن جلون بالنسبة إىل اإلنجليزية، وحممد الرسغيني وصربي أمحد بالنسبة إىل 
الفرنسية، وحممد اخلامر وعبد الكريم الطبال وحممد امليموين بالنسبة إىل اإلسبانية، 
الشعر  التي جعلت  الوضعية هي  فقد ظل الرشق نموذجهم األول، ولعل هذه 

املغريب، حديثه ومعارصه، يبقى جمرد ظل للتجربة الشعرية الرشقية.
يف الباب الثالث واألخري حتدث الباحث عن )املجال االجتامعي والتارخيي( 
الثالث:  البنيات  أن  فرأى  املعارص،  املغريب  الشعري  اإلبداع  فيه  حدث  الذي 
ومتفاعلة  متكاملة  والتارخيية  االجتامعية  والبنية  الثقافية،  والبنية  الشعرية،  البنية 



163

يف ما بينها؛ فالقراءة الداخلية للمتن الشعري تقدم لنا خطوة نحو )فهم( القوانني 
يتعنّي  )تفسري(  إىل  حيتاج  الفهم  وهذا  الداخلية.  البنية  هذه  وجود  يف  املتحكمة 
إذا مل نصل إىل  التفسري يظل جمردًا  الثقافية. غري أن هذا  الثانية/  البنية  التامسه يف 
التي متكننا من القبض عىل املفاتيح احلقيقية  الثالثة/ االجتامعية والتارخيية  البنية 

يف تفسري العمل األديب.
العنيف  نقده  هو  التارخيي  االجتامعي  املنهج  يميز  ما  أن  الباحث  ويرى 
لنظرية )اإلهلام( التي تزكي التفسري امليتافيزيقي للعمل األديب، وارتباطه بالتحليل 
املوضوعي لطبيعة العمل األديب التي هي اجتامعية يف هناية التحليل. ومن ثم فإن 
من مزايا الفكر اجلديل مقولة إن املبدع للثقافة والفكر، ليس فردًا؛ وإنام هو الفئة 
الوحدة  الفرد، هذه  “إن  يقول غولدمان:  تارخييًا واجتامعيًا،  املحددة  االجتامعية 
وإنام هو  فردًا،  ليس  ما،  لعمل  ذات داللة،  بمعرفة  تسمح  التي  واملنبنية  الفاعلة 
حقيقة فوق فردية، إهنا فئة اجتامعية متميزة تتعارض مع فئات اجتامعية أخرى”. 
وظاهرة الشعر املغريب املعارص هي جتسيد لوعي تارخيي حمايث لوعي طبقي: 
وعي تارخيي ألهنا متثل الوعي األكثر تقدمًا يف املرحلة التارخيية التي وجدت فيها، 

ووعي طبقي؛ ألهنا تطرح مشاكل وحلول طبقة اجتامعية حمددة تارخييًا.
وعيه  عىل  يتوفر  ومتجانس،  متكامل  كل  هو  األديب  العمل  فإن  هذا،  وعىل      
اخلاص، وعىل فرادة رؤياه للعامل، يقول غولدمان: “كل عمل عظيم يتضمن رؤية 
للعامَل موحدة تنظم مجلة معانيه. ومن أجل أن يكون هذا العمل عظياًم، ينبغي أن 
نقدر عىل إجياد أنواع الوعي بالقيم األخرى املرفوضة داخله، واملقهورة من رشف 

الرؤية التي تؤسس وحدة العمل”.
ما يف كتاب بنّيس هو منهجه )البنيوي التكويني( الذي  والواقع أن “أهم” 

عندما ُيطّبق جيدًا؛ فإنه يعطي نتائج باهرة. 
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ب ـ يف حتليل اخلطاب الرسدي:
إن  يقال:  التكويني(،  البنيوي  املنهج  ضوء  )يف  الرسدي  اخلطاب  حتليل  يف 
كتابه  أصدر  الذي  اخلطيبي  الكبري  عبد  مع  بدأت  الباب  هذا  يف  احلديث  طالئع 
الناقد سعيد علوش  1971، وبعد عرش سنوات أصدر  العام  املغربية(  )الرواية 
1981... وأصدر قاسم  العام  العريب(  املغرب  )الرواية واإليديولوجيا يف  كتابه 
املقداد كتابه )هندسة املعنى يف الرسد األسطوري امللحمي( العام 1984، فنجيب 
العويف كتابه )درجة الوعي يف الكتابة( العام 1980، ثم كتابه الثاين )مقاربة الواقع 
1987، فُيمنى العيد التي أصدرت كتاهبا )يف  يف القصة القصرية املغربية( العام 
1983، فكتبها التالية... فاحلمداين محيد الذي أصدر كتابه  معرفة النص( العام 
األول )الرواية املغربية( العام 1985 ثم كتبه التالية، فمحمد نديم خشفة الذي 
نكتفي  اإلطالة،  وخشية   ...1990 العام  األديب(  اإلبداع  )جدلية  كتابه  أصدر 

بعرض جهود بعضهم...
1-نجيب العويف ودرجة الوعي ومقاربة الواقع يف القصة

األول  النقدي  كتابه  أصدر  املغرب،  من  حداثي  ناقد   )1948+( العويف 
)جدل  الثاين  النقدي  كتابه  وأصدر   ،1980 العام  الكتابة(  يف  الوعي  )درجة 
كتابه  أصدر  ثم   ،1983 العام  املعارص(  املغريب  اإلبداع  يف  مالحظات  القراءة: 
1987؛ وهو  العام  املغربية(   القصرية  القصة  الواقع يف  )مقاربة  الثالث  النقدي 

أطروحة جامعية حصل هبا عىل درجة الدكتوراه من جامعة الرباط.
    يف كتابه )درجة الوعي يف الكتابة(، أوضح الباحث أن منهجه النقدي هو )املنهج 
الواقعي اجلديل(... فعدم إخالص الباحث للمنهج اجلديل، وحده متأٍت من مزامحة 
املنهج البنيوي للمناهج النقدية السائدة، وعد الناقد الذي ال يأخذ باملناهج النقدية 
احلداثية متخلفًا. وهلذا حاول املزاوجة بني املنهج اجلديل واملنهج البنيوي، مقرتبًا 
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بذلك من املنهج البنيوي التكويني... 
    وهو يرى أن تالقح املناهج يغني بعضها بعضًا، من دون أن ينفي أحدها اآلخر: 
فالبنيوية كمنهج يف التحليل ال تنفي املنهج اجلديل؛ وهي إذ ختصّب عىل تفكيك 
البنيات ودراسة األنساق والتحوالت وحتليلها، ال تعدو أن تكون نسقًا من أنساق 
ويمكن  األلسنية،  يف  البنيوية  تألقت  وقد  بالنسبي.  ترتبط  منهجية  وبنية  الفكر، 

للمنهج اجلديل أن يستوعب ثمراهتا. 
يف التطبيق قارب الباحث يف )احلقل الشعري( قصيدة )قراءة يف مرآة النهر 
املتجمد( 1972 ألمحد املجاطي، ولغة حممد الرسغيني يف قصيدته )مراثي إنسان 
 ،1974 العقم(  أعوام  ديوانه )آخر  امليموين يف  1971، والعقم عند  ال يموت( 
والزمن املغريب يف ذاكرة املستقبل: قراءة يف ديوان )نجوم يف يدي( ملحمد احلبيب 
الفرقاين، و)مدخل إىل شعر الشباب( حّقب فيه الشعر املغريب احلديث يف ثالثة 
أجيال: جيل املرحلة الكالسيكية، وجيل املرحلة التحديثية، وجيل الشباب )أو 
والرعب  الضيم  مسلسالت  عىل  عيناه  تفتحت  الذي  اجليل  وهو   )1970 جيل 

واإلحباط.     
    ومناقشة الباحث لتجربة جيل الشباب، جاءت من منطلقني متفاعلني: منطلق 
فالشعراء  الشعري.  الوعي  إشكالية  ومنطلق  اإليديولوجي،  الوعي  إشكالية 
املشرتك  موقفهم  عىل  ترتيبًا  الشعر  لوظيفة  مشرتك  تصّور  من  ينطلقون  الشباب 
احلساسية  من  يتجزأ  ال  جزء  عندهم  الشعرية  واحلساسية  الواقع.  قضايا  جتاه 
الذات،  الشعرية من قبضة  التجربة  الوعي، تتخلص  االجتامعية. ويف ضوء هذا 

وتتحرر من إغراءاهتا وقوى جذهبا الالواعية. 
اجلديد،  )البنيوي(  واملنهج  )الواقعي(  منهجه  بني  الباحث  زاوج  وهكذا 
منهجية،  ضوضاء  غري  )من  غولدمان  أسسها  التي  التكوينية  البنيوية  من  مقرتبًا 
من  العمق،  يف  تبقى،  منهجية  ممارسة  أية  ألن  منهجية،  »أرثوذكسية«  غري  ومن 
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اإلبداع، أو رضبًا من التخييل( حسب بارت. وال تّدعي هذه املقاربة أهنا أوفت 
عىل الغاية، كام أن العمل األديب يمكن أن ُيعاد تفسريه إىل ما ال هناية. وهذه املقاربة 

ليست سوى واحدة من الطرائق املمكنة لالقرتاب من النصوص ومساءلتها. 
2 ـ ُيمنى العيد )حكمت صّباغ اخلطيب(...

من  العريب  األدب  يف  دكتوراه  عىل  حائزة  لبنان،  من  ناقدة  العيد  ُيمنى 
العام  العويس  سلطان  بجائزة  فازت  اللبنانية،  اجلامعة  يف  وأستاذة  السوربون، 
املنهجني:  بني  فيها  زاوجت  الرسديات،  عن  كتبت  ما  أكثر   .)1994 ـ   1993(
االجتامعي والبنيوي. ومن كتبها: »ممارسات يف النقد األديب ـ 1975«، والداللة 
ـ  النص  معرفة  ويف   ،1979 ـ  لبنان  يف  الرومنطيقي  األدب  حلركة  االجتامعية 
1983، والراوي: املوقع والشكل: بحث يف الرسد الروائي ـ1986، ويف القول 

الشعري ـ 1987، وتقنيات الرسد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي ـ 1990.
أما كتاهبا )يف معرفة النص( فقسامن: األول )تنظريي( حتدثت فيه عن منهجيها 
النقديني األثريين: الواقعية، والبنيوية التكوينية، والقسم الثاين )تطبيقي( أسمته: 

)النقد والتجريب: دراسات نصّية(.
يف )مقدمتها( رأت أن النقد ليس مسألة ذوق فحسب، وأن الناقد ليس جمرد 
قارئ يمتعه النص، فيصدر حكمه عليه. فإخضاع النص لسلطة الذوق يعني بقاء 
النص قيمة مرهونة لصاحب الذوق، ويف تلك إجهاض للعطاء الثقايف يف معناه 
تيار  من  انطالقًا  النص  عىل  العمل  اخرتت  »إين  الباحثة:  تقول  وهلذا  اإلنساين. 
البنيوية التكوينية يف خطوطها العريضة، واستنادًا إىل الفكر املاركيس يف مفهومه 
للعالقة بني البنية التحتية والبنية الفوقية التي يتميز عليها األدب، ال لينعزل، بل 
ليستقل«1؛ وتؤكد أنه »ليس النص معزوالً عن خارج هو مرجعه. )اخلارج( هو 

1 ـ  يمنى العيد، يف معرفة النص، ص12
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حضور يف النص ينهض به عاملًا مستقاًل«.
جمالني:  يف  العرشين،  القرن  بدايات  مع  أساسًا،  تكونت  البنيوية  أن  وترى 
الفرنيس  العامل  مع  و)األنتولوجيا(  سوسري،  السويرسي  العامل  مع  )األلسنية( 
معادالً  ليست  اللغوية  اللفظة  أن  يكتشف  أن  سوسري  استطاع  فقد  شرتاوس. 
)الدال(،  مادي مرئي، وإنام هي مكونة من صورة سمعية ساّمها  مبارشًا ملجسد 
الدال وحده،  Signe ليست  العالمة  ومفهوم ذهني ساّمه )املدلول(. وإذا، فإن 

وال املدلول وحده، وإنام هي كالمها، أو هي العالقة بينهام.
وقد جعلت الباحثة مفاهيم البنيوية أربعة هي:

1-مفهوم )النسق(: ويتحّدد يف النظرة إىل )البنية( ككل، وليس يف )العنارص( 
التي تتكّون منها البنية؛ فالبنية ليست جمموع عنارصها، وإنام هي هذه 

العنارص والعالقات التي بينها.
2-مفهوم )التزامن( Sychronie وهو حركة العنارص يف ما بينها يف البنية؛ 
البنية، بعد سقوط  البنية تفككًا، ثم تستعيد  التكّون تعاين  ففي مرحلة 
نسقها من  نظامها، ويظهر  فتعمل وفق  توازهنا،  العنرص وجميء غريه، 

جديد.
وهو  )التزامن(،  ضوء  يف  وُيفهم   Diachronie )التعاقب(  3-مفهوم 
زمن ختلخل البنية، وهتدم العنرص. وهو بذلك انفتاح البنية عىل الزمن. 
والباحثة ترفض تفسري التعاقب بالتطور واالنتقال من بنية إىل أخرى، 
ومن نسق إىل آخر، ومن نظام إىل نظام. وترى أن التعاقب هو استمرار 
البنية نفسها التي تتعرض بسبب هتدم عنرص من عنارصها، إىل خلل، 

ثم ال تلبث أن تستعيد نظامها.
فهو  احلدث.  تفسري  مفهوم  وهو  للظواهر(:  الالواعي  )الطابع  4-مفهوم 
بحكم وجوده يف بنية أو يف نسق من العالقات له استقالله، لكنه حمكوم 
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بعقالنيته املستقلة عن وعي اإلنسان. إنه اآللية الداخلية للبنية.
وهي  األديب،  النص  معاجلة  يف  الباحثة  أدوات  هي  األربعة  املفاهيم  وهذه 
الباحثة عملها. وأول خطوة تقوم  تبدأ  للبنيوية، ويف ضوئها  املنهجية  املنطلقات 
عام  عزهلا  تشرتط  البنية  هذه  ودراسة  مستقل،  كموضوع  البنية(  )حتديد  هي  هبا 
الرمز،  )يف  عنارصها  بكشف  البنية(؛  )حتليل  هي  الثانية  واخلطوة  خارجها.  هو 
مستوييها:  يف  واملحاور..(  الرتكيب،  وأنساق  والتكرار،  واملوسيقى،  والصورة، 
السطحي، والعميق. ومع دراسة هذه العنارص، وكشف أنساق العالقات يف ما 
بينها نصل إىل ما حيكم هذه العالقات، وإىل ما جيعلها تنبني يف هذا النسق، ونكشف 
الرؤية التي حتكمها، وربام متكن الباحث من أن يكتشف القوانني املشرتكة يف ما 
إحدى وثالثني  احلكاية يف  )وظائف(  استنبط  عندما  مثاًل  بروب  فعل  كام  بينها، 
وظيفة. وهبذا أثبت املنهج البنيوي خصوبته، فاعتمده الباحثون يف دراسة ميادين 

عديدة: األساطري، والقصص، والشعر، والنقد األديب..
بيد أن الباحثة ال تنسى منهجها األول الذي اعتمدته يف مطلع حياهتا النقدية، 
وهو املنهج االجتامعي الذي تراه جديرًا بالزواج مع البنيوية التي عزلت النص عام 
هو خارجه، فجاء املنهج االجتامعي ليكشف مرجع النص أو الواقع الذي أنبت 
هذا النص واحتضنه. هلذا تقول: »إن النص األديب، عىل متّيزه واستقالله، يتكّون 
أو ينبني يف جمال ثقايف هو نفسه موجود يف جمال اجتامعي«1، أو بتعبري جديل رؤية 
)اخلارج( من خالل )الداخل(. وهكذا فهي تتبنى البنيوية التكوينية من دون أن 

تعرتف بتسميتها.
يف القسم الثاين )التطبيقي( من كتاهبا، أجرت الباحثة دراسات نصّية، حللت 
بن  عمر  و)رسالة(  يوسف،  لسعدي  حسن(  فائق  جدارية  )حتت  قصيدة  فيها 

1 ـ  يمنى العيد، يف معرفة النص م.س، ص38
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اخلطاب إىل أيب موسى األشعري، ورواية )السؤال( لغالب هلسا، ورواية )موسم 
اهلجرة إىل الشامل( للطيب صالح.

وال  القصيدة،  لغة  الباحثة  تدرس  مل  يوسف،  سعدي  لقصيدة  حتليلها  يف 
اكتشفت بنياهتا، ومل تفرسها يف ضوء املنهج البنيوي التكويني )أو املنهج االجتامعي 
املاركيس + البنيوي عىل حد زعمها(. ونسيت مجيع تنظرياهتا يف القسم األول من 
كتاهبا، مكتفية بمفردتني مها: )بناء القصيدة( الذي رأته حمكومًا بحركة نمو الواقع 

وصداميته، و)حركتا القصيدة( اللتان مها حركة الطريان، وحركة البنادق.
لكنها عّوضت عن هذا األمر بتحليل مفصل لرواية )السؤال( 1979 لغالب 
هلسا، فقد استهدفت يف قراءهتا هلذه الرواية كشف البنية التي ينهض هبا هذا العمل 
األديب، وإنارة الفكر املاثل يف هذه البنية، واملحّدد ملنطق حركتها وهنوضها. ففي 
الفعل الروائي )اللغة اجلنسية واللغة السياسية( تقدم الرواية عاملًا غنيًا بدالالته 

وشخصياته املحكومة بعالقات معينة متارسها.
بتلخيص  فاكتفت  وعدًا،  ظل  للرواية  حتليلها  به  بدأت  الذي  التنظري  لكن 
أحداث الرواية وشخصياهتا. وهذا ليس من التحليل البنيوي بيشء، فضال عن 
البنيوي  النقد  الرواية، وهي مهمة  أنبت  الذي  أيضًا حتليل )املرجع(  أهنا أمهلت 

التكويني.
وكذلك فعلت يف حتليلها لرواية الطبيب صالح )موسم اهلجرة إىل الشامل( 
للرواية؟  امللّخص  العرض  التكوينية يف هذا  أو  الشكلية  البنيوية  1969...فأين 
يتمثل  الرواية  النقص فوضعت خمططًا هليكل  أن تسرت هذا  الباحثة  لقد حاولت 
واهلجرة/  الفاعل،  ومصطفى/  إليه،  املرَسل  والغرب/  املرِسل،  الرشق/  يف: 
املساعد، والثقافة/ املوضوع، والبقاء/ املعيق، فهل هذا وحده يكفي دلياًل عىل 

تطبيق املنهج البنيوي؟
    لقد »كان ينبغي أن متأل الباحثة هذا املخطط بأمثلة من الرواية، وأن يكون حتليلها 



170

كله ضمن هذا اإلطار الذي مل يشغل سوى سطرين من حتليلها. ومن هنا يمكن 
القول إن هناك انفصاالً بني تنظريها املنهجي، وتطبيقها التحلييل، بل إن تنظريها 
نفسه يعاين من القصور أيضًا، فقد كانت تقفز بني املنهجني: االجتامعي والبنيوي، 
التالية  الغولدمانية، ولعلها يف كتبها  بينهام عىل الطريقة  وحتاول -أحيانًا- اجلمع 

أكثر التزامًا باملنهجية، بعد أن توضحت معامل البنيوية أكثر1«.

3- محيد حلمداين والرواية املغربية
ُعني  الثامنينات.  النقد يف مطلع  بدأ  املغرب،  ناقد حداثي من  محيد حلمداين 
بالرسديات، فوضع فيها: من أجل حتليل سوسيو بنائي للرواية 1984، والرواية 
واملامرسة:  التنظري  ويف   ،1985 تكوينية  بنيوية  دراسة  الواقع:  ورؤية  املغربية 
 ،1989 نظري  مدخل  الرواية:  وأسلوبية   ،1986 املغربية  الرواية  يف  دراسات 
 ،1990 الروائي واإليديولوجيا  1990، والنقد  نقدية  وسحر املوضوع: دراسة 

وبنية النص الرسدي 1991.
حتليل  أجل  )من  األوىل  كتابته  منذ  التكويني(  البنيوي  )املنهج  تبنى  وقد 
يف  أيضًا  اعتمده  ثم   ،1984 نموذجًا(  عيل  املعلم  رواية  للرواية:  بنائي  سوسيو 
كتابه الثاين )الرواية املغربية ورؤية الواقع االجتامعي( 1985؛ حيث أعلن عنوانه 
الفرعي )دراسة بنيوية تكوينية(؛ وهو يف األصل رسالة جامعية حدد زماهنا منذ 
ثامين  موضوعها:  وحّدد   ،1978 وحتى   1956 العام  املغرب  استقالل  بداية 
منذ  السوسيولوجي  املنهج  باتباعه  ملنهجه  فيه  مّهد  روائيني.  رواية لعرشة  عرشة 
النقدي  املنهج  اكتسب  الذي  بلوكاش  مرورًا  )غولدمان(،  وحتى  )بليخانوف( 
اجلديل عىل يديه صورة أكثر عمقًا وانسجامًا، وأقام دعائم سوسيولوجيا الرواية 

1 ـ  حممد عزام، حتليل اخلطاب األديب، ص297
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استنادًا إىل النظرية اجلدلية التي تفرس الفن بأنه تعبري غري مبارش عن الرصاعات 
االجتامعية القائمة يف املجتمع. ومجع بني اإليديولوجي والفني من أجل الوصول 

إىل تقييم صحيح لإلبداع األديب.
الثامنينات كان ما يزال يف جتاربه األوىل  البنيوي يف مطلع      و»الواقع إن املنهج 
البنيات  باقي  عن  ومتيز  استقالل  ذات  فنية  بنية  الروائي  النص  يعد  وهو  عندنا. 
األخرى لألشكال األدبية، كون هذه البنية دالة بذاهتا عىل ذاهتا، فالتحليل البنيوي 
الشكيل يكتفي بام يكشف من أنساق ومستويات وعالقات داخلية تفرّس االنسجام 
والتكامل والتناظر. ولكنه يضعنا أمام الباب املسدود، حني يعزل النص عن واقعه 
وعن مبدعه؛ لذلك كان ال بد من ازدواج التحليل البنيوي بالتحليل األعمق للبنية 
السوسيوبنيوي(  التحليل  )أو  التكويني  املنهج  جاء  وقد  واالجتامعية.  الفكرية 

ليحقق التوازن بني املنهج اللغوي واملنهج االجتامعي..«
    غري أنه إذا كان بمقدور الروائي أن يبدع صياغته، فإنه ليس بمقدوره إبداع رؤية 
العامل، أو إبداع نسق من العالقات من غري أن يكون مرجعه يف ذلك هو جمتمعه 
أو طبقته االجتامعية. وهكذا يتكامل الفن والوعي، يف العمل الروائي، بني الذات 
واملوضوع اخلارجي، بني البنية )الشكلية( الظاهرة، والبنية )املوضوعية( العميقة، 

بني اللحظة اإلبداعية واللحظة التارخيية واالجتامعية.
إن دراسة الباحث للرواية املغربية، وما عكسته من مواقف متباينة بالنسبة إىل 
الواقع االجتامعي، جعلته يتبنى بعض املنطلقات التي كانت عبارة عن فرضيات، 

حيث صنّفت األعامل الروائية املغربية يف صنفني:
1-روايات تعكس موقفًا متصاحلًا مع الواقع.

2-روايات تعكس موقفًا انتقاديًا للواقع.
ومن البنّي أن روايات الصنف األول، تتعامل مع الواقع بمنظار ال يأخذ يف 
احلسبان حتمية التطور التارخيي؛ ولذلك فهي تنظر إىل املجتمع كواقع سكوين، أو 
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أهنا ترصد مرحلة من مراحل التطور السابقة للمجتمع، وهذا ما نجده يف روايات 
عبد الكريم غالب الذي مل تتجاوز رؤيته مرحلة احلصول عىل االستقالل، وال 
التي  للفئة االجتامعية  القائم(  يمكن لفكره أن يعكس تطابقًا كاماًل من )الوعي 
عن  فقط  عرّبت  قد  كانت  إذا  غالب  روايات  أن  بيد  عنها.  يعرّب  أو  إليها  ينتمي 
)الوعي املمكن( عند بعض فصائل البورجوازية الوطنية؛ فذلك يعني أهنا مل تأخذ 
تلك  سيام  وال  األخرى،  االجتامعية  للفئات  املمكن  الوعي  أصناف  احلسبان  يف 
غالب  روايات  ظلت  وهلذا  أفضل.  هو  ما  إىل  وتطمح  الواقع  تنتقد  كانت  التي 
تدور يف نطاق التصالح مع الواقع الكائن، ألهنا لسان حال البورجوازية السائدة 

التي استلمت مواقع االستعامر.
كمظهر  الواقع  من  انتقاديًا  موقفًا  يعكس  فهو  الروايات  من  الثاين  النوع  أما      
الواقع، فبعد أن جُييّل يف  سطحي، ولكنه يف العمق حييل إىل موقف املصاحلة مع 
كشف عيوب الواقع ويظهر عوراته وتناقضاته، يميل يف النهاية إىل تسويغ تلك 
و)إكسري  الظمأ(  )جيل  يف  نجد  كام  تغيريه!  إىل  سبيل  ال  قدرًا  وعدها  العيوب، 

احلياة( ملحمد عزيز احلبايب، و)املغرتبون( ملحمد األحسايني.
القيم  تغيري  برضورة  ضمني  وعي  عن  تعرب  فإهنا  الواقع؛  نقد  روايات  أما 
السائدة يف املجتمع. وهذا ما جيعلها تشكل موقفًا إجيابيًا إذا ما قيست بالروايات 

التي تتصالح مع القيم السائدة.
    ولعل حلمداين شعر بتقصريه يف التنظري للمنهج البنيوي التكويني الذي رغب 
فيه، فحاول تعويض هذا النقص يف كتابه )النقد الروائي واإليديولوجيا( 1990 
الذي خصصه للمنهج البنيوي التكويني: مفاهيمه، وتارخيه، وأعالمه.. وجعله 
باختني  عند  الرواية(  يف  )اإليديولوجيا  األول  القسم  يف  بحث  أقسام:  ثالثة 
االجتامعي  الروائي  )النقد  الثاين  القسم  يف  وبحث  وزيام.  وغولدمان  ولوكاش 
العريب(. وعرض يف القسم الثالث تطبيقًا ملا ذهب إليه من تنظري؛ بمناقشة كتايب 
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)البطل املعارص يف الرواية املرصية(، و)الرواية والواقع(.
    يف تعريفه )لإليديولوجيا( اعتمد تعريف العروي لإليديولوجيا بأهنا قناع )أو 
نمط سيايس(، ونظرة كونية )أو نمط اجتامعي(، وعلم الظواهر )أو نمط معريف(. 
وبعد أن ناقش هذا التعريف، وصل إىل اإليديولوجيا يف الرواية؛ فعرض آراء بيري 
ماشريي يف كتابه )من أجل نظرية لإلنتاج األديب( استمدها من آراء لينني يف أعامل 
تولستوي. ثم عرض آراء باختني أشهر َمْن حتّدث عن املكونات اإليديولوجية يف 
النص الروائي... حيث ظّلت أبحاثه غري معروفة نظرًا إىل ما القاه من »اضطهاد 

يف االحتاد السوفييتي بسبب أفكاره املخالفة للامركسية...« 
ثم ينتقل الباحث إىل عرض )إيديولوجيا الرواية بني باختني وغولدمان(... 
منذ  األديب  النقد  يف  االجتامعي  املنهج  تطور  تتبع  قد  حلمداين  نجد  وهكذا 
)البانورامي(  عرضه  قارصًا  فزيام..  فغولدمان،  فباختني،  فلوكاش،  بليخانوف، 
ولعل  ورؤاه.  ناقد  كل  موقف  يتعمق  أن  دون  من  ناقد،  كل  من  مقتطفات  عىل 
املنهج، من دون  أنه يريد أن يعطي صورة جمملة عن أعالم هذا  ما يشفع له هو 
الدخول يف تفصيالت، عىل الرغم من أن جمال القول يف هذا املنهج يبدو متسعًا، 
حيث  عقود،  أربعة  من  أكثر  العربية  النقدية  الساحة  يف  سائدًا  ظل  أنه  سيام  وال 
النقدية  املناهج  عليه  تغلبت  حني  الثامنينات  حتى  واستمر  اخلمسينات،  يف  بدأ 
استمرارًا  بعضهم  عدها  التي  التكوينية  والبنيوية  البنيوية،  سيام  وال  احلداثية، 

للمنهج االجتامعي، ولكن بشكل جديد.
التعريف  عن  قرّص  قد  السابق  النقدي  كتابه  بأن  شعر  الباحث  أن  ويبدو      
املعارصين،  العرب  والنقاد  الغربيني،  عند  وإنجازاته،  الروائي  النقد  بمسامهات 
فتالىف هذا التقصري يف كتابه )بنية النص الرسدي: من منظور النقد األديب( 1991 
الذي جعله ثالثة أقسام: خّصص القسم األول )لتحليل بنية النص الرسدي( من 
حوافز، ووظائف، وعوامل. وخصص القسم الثاين )ملكّونات اخلطاب الرسدي( 
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من رسد، وزاوية النظر، وشخصية، وفضاء، وزمان، ووصف. وخصص القسم 
التحليل  الذين أسهموا يف  املعارصين  العرب  النقاد  أعامل بعض  ملناقشة  الثالث 
ونبيلة  نارض،  أبو  وموريس  العامل،  أمني  وحممود  راغب،  نبيل  مثل:  الرسدي، 

إبراهيم، وسعيد يقطني، وسيزا قاسم.

4-الرؤية الكونية... للدكتور »أبو جهجه«
    من املؤلفني العرب الذين وظفوا املنهج البنيوي التكويني يف أبحاثهم الدكتور 
خليل ذياب أبو جهجه1، يف كتابه: »الرؤية الكونية يف أدب ميخائيل نعيمة)حماولة 
كينونة  واإلنسان؛  والكون  اهلل  إىل  نعيمة  رؤية  يف  الفكرية  املقوالت  كشف 
وعالقات(«2؛ فاملؤلف اسرتشد يف البحث والتأليف بمقوالت منهجية، حتسب 
أن فكر األديب، ونتاجه اإلبداعي، ال يفهامن لذاهتام، إن بقيا عىل صعيد الكتابات 
أو القراءات أو التأويالت؛ ألن الفكر ليس إال مظهرا جزئيا، لواقع أقل جتريدا، 
هو »اإلنسان احلي الكامل«؛ وهذا اإلنسان هو جزء من جمموعة اجتامعية؛ )طبقة، 
حزب، مجاعة دينية أو مهنية...(، وال يفهم سلوكه ووعيه، وال نتاجه األديب أو 
الفكري؛ إال عرب فهم سلوك تلك املجموعة التي ينتسب إليها، ويتفاعل معها؛ 

ألن دوافع العمل األديب ومكوناته الرئيسة، تكمن يف املجموعة أو الـ»نحن«...
    وبعد أن عرض الباحث طروحات املنهج ومفاهيمه...قرر عىل هدي املقوالت 

1947، وأستاذ  العام  اللبنانية... ولد يف حانني قضاء بنت جبيل  1 ـ  عميد كلية اآلداب يف اجلامعة 
النقد األديب واألدب املقارن... وناقد أديب وباحث يف األدب العريب احلديث، ترأس قسم اللغة العربية 

لسنوات عديدة...
2 ـ خليل ذياب أبو جهجه، »الرؤية الكونية يف أدب ميخائيل نعيمة)حماولة كشف املقوالت الفكرية يف 
رؤية نعيمة إىل اهلل والكون واإلنسان؛ كينونة وعالقات(« من منشورات احتاد الكتاب اللبنانيني، ط1، 

2004
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الرؤية  اىل  التعرف  التكويني،  البنيوي  باملنهج  واسرتشادا  الذكر،  آنفة  املنهجية، 
وأقاصيص  وقصة،  مقالة  ونثرا،  شعرا  نعيمة؛  ميخائيل  كتابات  يف  الكونية 
ومرسحيات، خواطر ورسائل، نقدا اجتامعيا، وأدبا، وأحاديث... وقامت عامرة 
العربية  اللغة  يف  أوىل  فئة  دكتوراه  أطروحة  األساس  يف  هو  الذي  الكتاب  هذا 
1986، عىل قسمني؛  العام  القديس يوسف  وآداهبا، جرت مناقشتها يف جامعة 
يف األول عمد الباحث اىل استخالص البنى االجتامعية التي يشتمل عليها أدب 
نعيمة، وحاول فهمها أو تأويلها وفق املنهج البنيوي التكويني، عرب حتديد أبعادها 
وألواهنا وصالهتا، ساعيا اىل فهم شمولية الظاهرة االجتامعية التي يعرب عنها هذا 
األديب، وقد عرض ملجموع القضايا العائدة اىل هذه الظاهرة، ورمى اىل إظهار 

التوحد والتامثل بني تلك البنى التي جرى توزيعها عىل بابني...
    ويف القسم الثاين، حاول املؤلف حتديد البنى الفكرية التي تقوم عليها طروحات 
نعيمة االجتامعية وتسوغها، والكشف عن األبعاد الرؤيوية واالجتاهات الفكرية 

التي رفدت تلك البنى وأمدهتا بالنسوغ الالزمة...
    ويف أثناء البحث، غلب لدى املؤلف االعتقاد، بأن رؤية نعيمة الكونية التي 
تأيت بمنزلة بنية داللية، مضمومة أو مشملولة- ترتبط ببنية داللية أخرى، أكثر 
الفكر  اجتاهات  من  عدد  اىل  عائدة  مشمولة(،  أو  ضامة  )بنية  واتساعا  شموال 

الباطني العاملي...
    وتوصل أبو جهجه إىل استخالص بنية داللية موحدة يف أدب نعيمة االجتامعي، 
فردا  باإلنسان،  اإلنسان  صلة  تطاول  رئيسة،  قضايا  عىل  األدب  هذا  توزيع  عرب 
سلوك  من  الصالت  هذه  عن  يرتتب  وما  وباهلل،  بالكون  وصلته  ومجاعات، 

وأحداث، ونتائج...
اإلنسان  حتسب  موحدة،  إنسانية  بنظرة  تتمثل  البنية،  تلك  أن  إىل  وخلص      
صورة اهلل ومثاله عىل األرض، وأن هذا اإلنسان حاول تلمس طريق اخلالص، 
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منذ سقوط أبويه »آدم« و«حواء« من الفردوس، »ليقطع الفسحة القائمة ما بني 
قطبي األحّدية غري الواعية والواعية- وما الفسحة سوى عامل الثنائية، عامل الواقع؛ 
علقم  وجترع  وتأمل  وعانى،  فجاهد  العقل،  طريق  جرب  حماولته  يف  واإلنسان 

الثنائيات املتناقضة...«.
    ويف ضوء ما تقدم، رأى املؤلف أن نعيمة رفض ما هو قائم يف عامل اإلنسان 
النسبي، الثنائي، من سلوكات واجتاهات ترتكز عىل التنافس والرصاع والتناحر، 
بديلة،  أنامط  اىل  ودعا  واجلامعة..  الفرد  صعيد  عىل  والسدود،  احلدود  ونصب 

تفيض اىل التكامل والتآلف يف كل سعي برشي،.. فرديا أو مجاعيا...
    إذا، ليس نعيمة كارها للمجتمع، أو خصام له، إنام هو ضد األشكال والبنى التي 
واملآب،  املنطلق  املوحدة،  اإلنسانية  النزعة  تشكل  الناس..ففلسفته  هبا  يتعارف 

لكل املقوالت الفكرية التي طرحها يف مؤلفاته...1
    ويالحظ يف ميدان توظيف املنهج البنيوي التكويني وغريه من املناهج النقدية 
أنقصوا  أو  بلدها األم،  العرب، مل يفهموها كام هي يف  النقاد  احلداثية، أن بعض 
فيها  أو زاوجوا  النقدية،  املناهج  منها، بسبب عجزهم عن متابعة تطورات هذه 
بني منهجني أو أكثر ظنًا منهم أهنم »اجتهدوا«... لكن اخلروج عىل )أرثوذكسية( 
انفصال  هو  العجز  و»لكن  عجزًا،  يكون  ال  قد  احلداثية،  الغربية  النقدية  املناهج 
النظرية عن التطبيق، أو أخذ الناقد مقولة واحدة من مقوالت املنهج النقدي ظنًا منه 
أهنا هي املنهج كله. ثم تطبيقها عىل املبدعات األدبية...«2؛ كأن يأخذ مثال مفهومًا 
الرواية  ويصنّف  العامل(  )رؤية  مفهوم  هو  التكويني؛  البنيوي  املنهج  من  واحدًا 
املعارصة عىل أساسه، من دون أن يتطرق إىل املفاهيم التكوينية األخرى التي وردت 

لدى غولدمان، من مثل: البنية الدالة، والوعي اجلمعي..

1 ـ  أبو جهجه، الرؤية الكونية... ص421 - 424
2 ـ  حممد عزام، حتليل اخلطاب األديب،  ص306
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الف�صل اخلام�س

اأ�سهر املناهج ال�سو�سيو اأدبية

املنهج التجريبي واملنهج البنيوي التكويني

    إن اإلشكالية التي قد تواجه الباحث يف الدراسات األدبية؛ هي إشكالية حتديد 
فهو  ثم،  ومن  آخر،  شيئا  ويعني  شيئا،  يقول  قد  األدب  أن  ذلك،  آية  اخلطاب؛ 
عرضة لتأويالت كثرية ومتعددة، بتعدد القراء واألزمان والظروف... ونتج عن 
والثقافية  الفكرية  اخللفية  تشكل  التي  والنظريات  املناهج  يف  تعدد أيضا  ذلك، 
ثم،  ومن  األديب...  لإلبداع  الناقد  الدارس  أو  املتلقي  إليها القارئ  يستند  التي 
فقد ُأنتج يف دراسته عدة نظريات وعدة مناهج، كلها قابل للتطبيق، وكلها يشكل 
فاعلية معينة يف مقاربة جانب من اجلوانب املتعددة لألدب؛ ولعل اجلانب األكثر 
تعقيدا يف البحث واملامرسة والتنظري، هو اجلانب املتعلق ببحث اجتامعية األدب 

أو دراسته من الوجهة االجتامعية. 
     ولتحديد هذا املوضوع الكبري، ارتأينا التطرق إىل أشهر املناهج االجتامعية يف 

دراسة األدب... وهنا يمكن أن نميز بني اجتاهني يف سوسيولوجيا األدب1: 
أ-االجتاه اجلديل الذي ينزع إىل تبني األطروحات املاركسية يف الفن وعلم اجلامل 

والنظرية األدبية )هنري لوفيفر، جورج لوكاتش، لوسيان غولدمان...( 

1 ـ  عبد الوهاب شعالن، سوسيولوجيا األدب: التاريخ واملنهج، مقاربة اسكاربيت ومدرسة بوردو، 
قسم اللغة العربية وآداهبـا- املركز اجلامعي سوق اهراس- اجلزائر
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التي  التحليلية  التقنيات  من  يستفيد  جتريبي  تيار  وهو  األمربيقي:  ب-االجتاه 
انتظمت يف مناهج الدرسات االجتامعية؛ مثل: االحصائيات، والبيانات، وحتليل 
املعلومات، وتفسري الظواهر انطالقا من قاعدة معلومات حمددة 1، ويمثله بشكل 

خاص روبري اسكاربيت ومدرسة بوردو. 
وهناك من يقسم سوسيولوجيا األدب إىل ثالثة اجتاهات: 

أ-اجتاه اسكاربيت ومجاعته أو السوسيولوجيا الوضعية. 
ب-اجتاه حتليل النصوص بوصفها شهادات وانعكاسات للتحوالت االجتامعية 

) ليو ديونتال يف الواليات املتحدة األمريكية(. 
ج-البنيوية التكوينية عند غولدمان خصوصا2. 

    بناء عىل هذه التصنيفات، نبدأ باحلديث عن املنهج السوسيولوجي يف دراسة 
فام  التجريبي.  أو  بـ»األمربيقي«  وصف  الذي  اسكاربيت  روبري  عند  األدب 
حدود هذا املنهج ؟ وما هي آلياته اإلجرائية، وقيمته املنهجية بالقياس إىل عمق 

التحوالت واإلنجازات الكربى للنظريات واملناهج النقدية املعارصة؟ 

• املنهج التجريبي )مدرسة روبري اسكاربت(	
     السوسيولوجيا التجريبية لألدب هتتم بمجال إنتاج األدب، وتسويق األعامل 
دراسة  جانب  إىل  والتلقي،  والنرش  االتصال  وسائل  من  يرتبط هبا  وما  األدبية، 
ليكون   ، القارئ  واجلمهور  باملجتمع  وعالقة األدباء  األدب،  عىل  القراء  إقبال 
هي:  األديب؛  العمل  يف  زوايا  عىل ثالث  دراسته  يف  ركز  قد  املنهج،  هذا  بذلك 

الكاتب والكتاب والقارئ.

1 ـ  السيد يس، التحليل االجتامعي لألدب ، مكتبة األنجلو مرصية ، القاهرة ، 1970 ، ص 97
2 ـ   عمر حممد الطالب ، مناهج الدراسات األدبية احلديثة ، ص 107 - 108
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    ففي “سوسيولوجيا الكاتب”، يدرس نشأته وأصوله االجتامعية ومظاهر البيئة 
إليها، واألجواء  يرجع  التي  الثقافية  الطبقة واجلامعات  فيها، ومنابع  التي عاش 
االجتامعية والثقافية التي يبدع فيها، وهيتم “سوسيولوجيا الكتاب” بعملية إنتاج 
انتامء  فيدرس  القراء”،  “سوسيولوجيا  أما  نجاحه،  ومدى  وتوزيعه،  الكتاب 

القارئ الطبقي واالجتامعي، وحجمه ونوعية قراءاته وظروفها.
    جيل أن هناك عالقة واضحة بني السوسيولوجيا التجريبية لألدب وسيكولوجية 
األدب؛ ألن األخرية تطال بالدراسة حتى األثر االفرتايض عىل مجهور املتلقني يف 
قارئ  أكان  املتلقي؛ سواء  بدراسة  فتهتم  اجلمهور[...  بـ]سيكولوجية  يعرف  ما 
أن  كام  وتفضيالته...  استجاباته  ودراسة  عامة،  اجلمهور  أم  الناقد  أم  األدب 
سوسيولوجيا اآلداب  هتتم بمعرفة وضعية املؤلفات بعد طبعها ونرشها، ومدى 
استجابة املتلقي هلا، واألسس النفسية واالجتامعية والثقافية التي جتعل اجلمهور 
مع  القراء  هبا  يتعامل  التي  الكيفية  يف  أيضا  وتبحث  والقراءة.  للدرس  خيتارها 

امُلَؤلَّف وامُلَؤلِّف معا...  

• عنارص الدراسة يف سوسيولوجيا األدب	
    من البدهي القول: إن أية دراسة لألدب تطمح إىل اكتساب طابع سوسيولوجي، 
جيب أن تتناول واحدة من ركائزه الثالث، أو مجيعها معا؛ وهي: الكتاب أو النتاج 
األديب، والكاتب، والقارئ مع ما يتفرع من مسائل ثانوية عن هذه العنارص الرئيسة...1

-الكتاب
     يف صدد احلديث عن الكتاب، يطرح السؤال اآليت: هل كل ما ينرش يمكن 

1ـ   روبري إسكاربيت، سوسيولوجيا األدب، ص11
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أن يعد كتابا؟ يف الواقع ليست حدود ما يعد كتابا واضحة املعامل، وهي ختتلف، 
ليس فقط باختالف املفكرين، بل باختالف البلدان وترشيعاهتا أيضا. وقد أورد 
يف  الكتاب  مفهوم  بينها  للكتاب؛  تعريفا  عرش  ستة  عن  يقل  ال  ما  إسكاربيت 
الترشيع اللبناين الذي حيدد عدد صفحاته باخلمسني، وترتاوح صفحات املطبوع 

ليعد كتابا بني سبع عرشة ومئة صفحة يف البلدان املختلفة...1
     والكتاب يطرح مسائل عديدة يستحق كل منها بحثا مستقال، كتعدد عناوين 
الكتب؛ املوضوع منها واملنقول، وكوهنا دليال عىل الغنى العقيل ملجتمع أو بلد ما، 
وانتشار الكتاب وتأثري مضمونه يف املجتمع أو طبقات معينة، واحلكم عىل قيمته، 

وإقبال الناس عىل مطالعته، واستهالكه املحيل، وانتشاره خارج حدود البلد...

- الكاتب
    ما االنتاج األديب إال حصاد مجاعات من الكتاب عرب األجيال، واألدب، كأي 
ظاهرة انسانية، خيضع للتطورات والتغريات التي ختضع هلا أية ظواهر اجتامعية 
أخرى؛ فمن عهد بدائي، إىل انتشار وازدهار، اىل انحطاط وشيخوخة. والظاهرة 
التي تلفت االنتباه أن مرحلة من مراحل حياة املجتمع، قد تتميز بتيار أديب ذات 
تلك  الغالب  التيار  ويطبع  مناهضة،  أخرى  تيارات  تقابله  قد  كام  معني،  اجتاه 
أليس  الفنون،  سائر  خط  عن  خيرج  ال  القبيل  هذا  من  واألدب  بطابعه،  املرحلة 
واحدا من الفنون اجلميلة؟ أما املسائل ذات الطابع االجتامعي املتصلة بالكاتب، 
فأحسن عرض خطواهتا الكربى إسكاربيت، وهي تتناول أي كاتب يف أي بلد، 

ويمكن أن ختترص بالنقاط اآلتية:
-تصنيف الكتاب، واألجيال األدبية، والكاتب وانتامئه االجتامعي.

1 ـ  روبري إسكاربيت، م.ن. ص11
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النظرة اىل الكاتب،  -تصنيف الكّتاب: ختتلف مقاييس هذا التصنيف باختالف 
أيكون كاتبا كل من وضع كتابا ونرشه يف بلد ما، ويف حقبة ما؟ 

    ويمكن أن يدور البحث اجتامعيا حول كّتاب ما زالوا عىل قيد احلياة... ومتيل 
بعد  األدبية  اجلامعة  هيكل  يف  الكاتب  إدخال  اىل  الباحثني  من  الساحقة  الغالبية 

انطواء حياته...
    والكّتاب أنواع، ليس من حيث اجتاهاهتم الفكرية، بل من حيث الطابع الغالب 
عىل نتاجهم الذي يوفر هلذا النتاج عنرصه االجتامعي؛ فهناك كّتاب يدور نتاجهم 
بدخول  احلظ  يتوافر هلم  قد ال  كّتاب شعبيون  املثقفني... وهناك  نطاق طبقة  يف 

تاريخ األدب... وهناك كّتاب يعتنون بموضوعات تثري اهتامم األطفال...
-األجيال األدبية: كثر احلديث عنها، كام كثرت النظريات حول تشكيلها وتعاقبها 
واندثارها؛ ففي فرنسا وانكلرتا واسبانيا يدور الكالم يف كتب تاريخ األدب عىل 

جيل الرومنطيقيني  أو الرمزيني...
     وجيدر بالباحث يف سوسيولوجيا األدب أن يتخذ جانب احليطة لدى اعتامده 
ألن  عنه؛  الدفاع  يسهل  مما  دوريا  بتعاقبها  القول  فليس  األدبية،  األجيال  حتليل 
ظهورها مرتبط بحدوث ظواهر اجتامعية معينة، ولكن يبدو واضحا أن األجيال 

تضم أفرادا يسهل عىل الباحث تعدادهم...1
     وقد ال يكون إسكاربيت بعيدا من الصواب؛ إذ يفضل استبدال االجيال األدبية 
بالفريق األديب؛ نظرا إىل أن هذه الظاهرة ليست ثابتة... بل ختضع ملؤثرات حاسمة 

يف املجتمع غري مستمرة...

1 ـ روبري إسكاربيت، م.ن. 15
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-الكاتب وانتامؤه االجتامعي
     ثمة عنرص ال بد من أن يثري اهتامم أي باحث يف سوسيولوجيا األدب، وهو 
انتامء الكاتب االجتامعي، أو انتسابه اىل وسط معني، وقطاع اجتامعي  يتميز من 
غريه بمعامل تتعدد بتعدد مظاهر البيئة وارتباط الكاتب هبا جذريا، بطريقة واعية 

أحيانا، أو غري واعية أحيانا أخرى.
     وال تتناول هذه املسألة الكاتب بوصفه فردا، بل تتعدى ذلك اىل تأثري البيئة 
نتيجة حتقيق جزئي حول  الكتاب كجامعة... وقد رسم إسكاربيت  الواحدة يف 
االنتامء االجتامعي-املهني لبعض الكتاب الفرنسيني واالنكليز يف القرن ال19، 
يمكن أن يكون نموذجا لتحريات هذا النوع، كام يمكن أن نستنتج منها أن بعض 
العوامل االجتامعية قد يكون هلا تأثري فعال يف توجيه النزعة األدبية لدى بعض 
الكتاب، ما يذكرنا أيضا بدور تأثري الوراثة يف رسم الطريق الفكري أو الفني يف 
جدا  قريب  بإسكاربيت  وكأين  والرحابنة...  بروي،  دي  باخ،  العائالت:  بعض 
من احلقيقة عندما يؤكد أن ظاهرة املحيط األديب هي إحدى ميزات القرنني 19 

و20...1

1 ـ  روبري، إسكاربيت، م.ن. ص17، ال بد من اإلشارة هنا، إىل أن ثمة ثالث مقاربات لفهم شخصية 
املؤلف: 

أ - املقاربة االقتصادية: وتسعى إىل ربط املؤلف شعوريا والشعوريا بفئته االجتامعية التي ينتمي إليها 
طبقيا: بروليتاري- بورجوازي- بورجوازي صغري. وهي التي يستوحيها النقد اإليديولوجي ) الواقعية 

اجلدلية- البنيوية التكوينية(.
ب- املقاربة القانونية: وتستند إىل بنود القوانني لتلح عىل حقوق املؤلف.إذ تنص االتفاقية العاملية املوقعة 
بجنيف)6 أيلول 1952(، واملعدلة يف باريس بتاريخ)24 متوز 1971( يف مادهتا األوىل عىل اختاذ” كل 

التدابري الالزمة لضامن محاية كافية وفعالة حلقوقهم. 
ت- املقاربة األدبية: ترى أن النص هو مرآة لصاحبه ذاتيا أو موضوعيا، عالوة عىل أن املؤلف له صوت 

خاص وأسلوب معني يف الكتابة.. كام قال بوفونBuffon :” األسلوب هو الرجل نفسه”.
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-القارئ
     الكتاب والقارئ طرفان متالزما... فالكتاب هدفه أن يصل إىل القارئ؛ إنه هذا 
احلوار الذي يقيمه الكاتب بينه وبني اجلمهور لغاية ما... وأيا تكن غاية الكاتب؛ 
هدفه  فإن  التحرير...  أم  التعزية  أم  اإلعالم  أم  االقناع  أم  التأثري  »أكانت  سواء 

وحمط رحال حواره هو القارئ واجلمهور...«1
    حتى إذا ما تعدد القراء، وتكون مجهور هذا الكتاب أو ذاك من الكتب، تلبست 

املسألة عندئذ طابعا اجتامعيا، وصارت وجها من وجوه علم اجتامع األدب...
 Robert(ولقد برزت العناية احلقيقية بالقارئ  مع سوسيولوجية روبري إسكاربيت    
Escarpit( الذي يرى أن الكاتب” إنام يكتب لقارئ أو جلمهور من القراء، فهو 
عندما يضع أثره األديب، يدخل به يف حوار مع القارئ. وللكاتب من هذا احلوار 
نوايا مبيتة يريد إدراكها، فهو يرمي إىل اإلقناع أو إىل املد باألخبار أو اإلثارة أو 
باإلنشاء  يرمي  الكاتب  أن  عىل  يربهن  وما  اليأس.  أو  األمل  زرع  أو  التشكيك 
األديب إىل ربط الصلة بالقارئ، أنه يعمد إىل نرش أعامله. ومن هنا رأى إسكاربيت 
التي تنرش فيها، إذ هي، يف ذلك احلني  أن حياة األعامل األدبية تبدأ من اللحظة 

تقطع صلتها بكاتبها لتبدأ رحلتها مع القراء”...
والنفسية  املادية  الرشوط  يف  البحث  عىل  إسكاربيت  سوسيولوجية  وترتكز       
 )Sartre(واملؤسسية ملبارشة القراءة. وهنا يتفق إسكاربيت مع جان بول سارتر
قبل  فهو،  تقديرية،  حياة  باجلمهور،  اتصاله  قبل  حييا،  األثر  أن  إىل  الذي “أشار 

النرش، موجود بالقوة، وهو بعد النرش، موجود بالفعل...” 
التي  بول سارتر  جان  مع  القراءة  فينومنولوجية  نجد  القراءة،  نظريات  ومن      
وماهية  القراءة  عن  كاملة  إجابة  يقدم  ففيه  األدب؟(؛  ما  كتابه)  يف  وضحها 

1ـ   إسكاربيت، سوسيولوجيا األدب، ص20
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القراءة  جتريبية  نجد  كام  واملوضوع،  الذات  تفاعل  خالل  من  ووظيفتها  الكتابة 
 Pierre جوزا  وبيري   J. Leenhardtلينهاردت وجاك  إسكاربيت  روبري  مع 
مع  التقبل  ونظرية   ،M.Charles شارل ميشيل  مع  القراءة  وشعرية   ،Joza
القراءة،  بجاملية  يسمى  ما  أو  كونستانس(  YaussوإيزرIser )مدرسة  ياوس 
أخرى  نظريات  وثمة  إيكو.  وأمربطو  بارت  روالن  مع  القراءة  وسيميولوجية 
مثل نظرية التخاطب؛ حيث يتوقع املرسل )األديب( من القارئ أن جيري تأويال 
القراءة، وينتظر منه أن يثري البالغ األديب بإضافات شخصية من عنده  أثناء  يف 
يسلطها عليه؛ وألن التخاطب األديب غامض يف أساسه، يعمد القارئ، كلام واجه 
نصا أدبيا، إىل امتحانه؛ ولذا، كان األثر األديب يف نظرية التخاطب، أثرا مفتوحا 

يستدعي التأويالت العديدة، ويتقبلها، فيزداد هبا ثراء عىل ثرائه.

• منهج اسكاربيت : املنطلقات واإلجراءات 	
أ-املنطلقات الكربى 

مقاربته  ففي  اسكاربيت؛  االهتامم عند  األدب... حمور  إشكالية عالقة  مثلت      
األرستقراطية  امللكية  حيز  من  األدب  حتول  أن  يالحظ  املسألة،  هلذه  التارخيية 
16م،  القرن  منذ  حدث  اجلامهري،  مع  بعالقته  وانتهاء  البورجوازية،  النخبة  إىل 
واستفحل يف ق 18م؛ »فبفضل اخرتاع الطباعة، وتطور صناعة الكتاب وتراجع 
األمية، ثم استعامل التقنيات السمعية-البرصية يف ما بعد، استحال ما كان ميزة 
لنخبة بورجوازية متفتحة نسبيا،  ثقايف  اهتامم  املتعلمة، إىل  خاصة لألرستقراطية 

ثم غدا – يف آخر األمر – وسيلة ترقية فكرية للجامهري«1.

 R.Escarpit, Sociologie de la littérature, P.U.F, Paris, 1964, P78 . 1 ـ  
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الفن  بني  العالقة  بمسألة  اهتمت  التي  النزعات  عىل  اسكاربيت      وعرج 
واملجتمع، مشريا إىل املاركسية مع جورج بليخانوف G.Blekhanov يف بداية 
الشكالنية عىل  النظرية  اعرتاض  مبينا  لوكاتش وغولدمان،  ثم  العرشين،  القرن 
القرن  من  األخري  النصف  منذ  األدب  عن  االجتامع  علم  وانفصال  املاركسية، 

العرشين. 
    إن البحث يف عالقة األدب باملجتمع، خيضع إىل مسلكني؛ مها: “دراسة األدب 

يف املجتمع، ودراسة املجتمع يف األدب”1.
واملنهجيات  احلقول  أكثر  اسكاربيت  حيدد  املسلكني،  هذين  من  وانطالقا          

املتعلقة هبذه اإلشكالية أمهية، وهي: 
1-  رؤية رونيه ويليك يف كتابه »نظرية األدب« التي تنطلق من أن الواقعة األدبية 
األديب،  سوسيولوجيا  هي:  ثالث؛  حمطات  بني  ومتيز  الدراسة،  أساس  هي 
وسوسيولوجيا العمل األديب، وسوسيولوجيا اجلمهور. وقد حظيت سوسيلوجيا 
 ، لوكاتش  مقاربات  انطلقت  ومنها  البحث،  من  وافر  االديب  بقسط  العمل 

وغولدمان وتالمذهتام. 
إطار  اجلاميل يف  الفضاء  موقعة  فيه  الذي حاول  األدب؟«  »ما  كتاب سارتر    -2

احلركية االجتامعية، مستندا إىل املنهج اجلديل. 
عقب  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  بارين  أعامل  ظهرت  يف  التي  3- املقاربة 

احلرب العاملية الثانية. 
    يعطي اسكاربيت البعد املادي للظاهرة األدبية أمهية خاصة، ويرى أن ظهور 
الطباعة يف العرص احلديث أحدث انقالبا يف الرؤى واملفاهيم والتصورات املتعلقة 

 R.Escarpit et autres, le littéraire et le Sociale : Eléments pour une sociologie  1ـ
 de la littérature, Flammarion, 1970, P 38 .
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هبذه الظاهرة، فقد حولت الطباعة النص إىل مادة أو يشء له مالك وإمضاء وقيمة، 
إنه يباع ويقدر بثمن. أما الكاتب، فقد أضحى ممونا باملادة األولية إلنتاج الكتاب 

وصناعته1؛ أي أنه يامرس نشاطا اجتامعيا كغريه من األنشطة العملية. 
األدبية، من خالل  للظاهرة  االمربيقي  الطابع  يركز عىل  اسكاربيت  كان      وإذا 
االجتامعية،  للبنيات  مناظرة  بنيات  من  مكونا  األدب  وعّد  املادي،  البعد  تأكيد 
ضمن حدود الوضعية التارخيية، فإنه يف مقام آخر، يضيف خاصية أساسية، عرب 
عنها بقوله: “نسمي أدبا كل عمل يمتلك القابلية للخيانة”. وهو يعني بذلك، ما 
يتيحه األدب من إمكانيات تأويلية من شأهنا أن تفتح آفاقنا عىل دالالت جديدة 
ضمن وضعيات تارخيية أخرى، ختتلف عام أظهره يف وضعيته التارخيية األصلية.   
قادرا  النص  أن يظل  – تقتيض  نظر اسكاربيت  – يف  للخيانة  النص  قابلية      إن 
عىل العطاء، ال يستنفذ حمتواه، أو بمعنى آخر؛ أن تظل ملكته التواصلية ممتدة. لقد 
نالت أعامل أدبية شهرة ونجاحا يف ظروف تارخيية معينة ثم انطفأت، بينام ظلت 

أعامل أخرى جتوب األزمنة والقرون، لتستقر يف آخر األمر معينا ال ينضب.
    لقد عرفت فرنسا مبدعني كثريين، حظوا بشهرة ونجاح يف حقبة معينة؛ مثل: 
19م، ولكن من  كاسمري دوالفيني، أحد أشهر كتاب فرنسا يف ثالثينات القرن 
زمانه،  يكن معروفا يف  مل  الذي   Sthendal بينام ستندال  اآلن؟  يذكره  أو  يقرأه 
كتب يف احلقبة نفسها “األمحر واألسود” Le rouge et le noir، هذه الرواية 

التي صنعت منه روائيا خالدا2. 
كليا  يتجاهل  ومل  األدبية،  الظاهرة  روح  يف  البحث  إذًا،  اسكاربيت  يتجاوز      مل 
الفني؛  اإلبداع  وخصوصية  األدب  فرادة  تصنع  التي  الكربى  اجلاملية  األسس 

 R.Escarpit et autres, le littéraire et le Sociale: Eléments pour une sociologie  1ـ
 de la littérature, Flammarion, 1970, P 38
 Ibid P 28 - 29 2 ـ  
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ولكنه آثر النهج األمربيقي بدافع تكريس الرصامة املنهجية، ومواجهة النزعات 
املثالية والطوباوية التي أوشكت أن جتهز عىل إنجازات العقل العلمي والوضعي، 

وحتول الدراسة األدبية إىل رضب من التأمالت الفلسفية والصوفية. 

 ب- املنهج واإلجراءات

        يتساءل اسكاربيت: كيف نتناول الواقعة األدبية؟ وجييب: هذه الواقعة يمكن 
الواقعة  وتدرس   . واألدب  والقراءة،  الكتاب،  أشكال:  ثالثة  ضمن  دراستها 
– دراسة موضوعية من خالل اإلحصاء  املنظور األمربيقي  – وفق هذا  األدبية 
الذي يربز اخلطوط الكربى، ويفرس املعطيات يف إطار البنى االجتامعية التي حتيط 

بالواقعة. 
    هيتم اسكاربيت باألدب بوصفه إنتاجا واستهالكا وتوزيعا؛ ففي سياق اإلنتاج 
باإلنتاج  وعالقتها  االجتامعية  واألوضاع  األدبية«،  »األجيال  مفهوم  يدرس 
كام   . – املهنية  واالجتامعية  اجلغرافية  أصوله  البحث يف  أمهية  إىل  مشريا  األديب، 
احلرفة  البالط  ورعاية  املؤلف،  حقوق   ( املتعددة  التمويل  أشكال  إىل  تطرق 
الدولية  الثانية...(. وتوقف عند »حرفة األديب« وتطوراهتا، والعهود واملواثيق 

التي رعت حقوق املؤلف1. 
    ويف املبحث املخصص للتوزيع، تطرق إىل تاريخ النرش الذي تعددت أشكاله 
يف  والسمعي–البرصي   السينام،  إىل  الشفاهية،  املجتمعات  لدى  املرسح  من 
املجتمعات احلديثة.. وكانت الطباعة وما أعقبها من تطور يف جمال النرش، وتوزيع 

املهام بني النارش واملطبعي، وصاحب املكتبة. 

R.Escarpit, Sociologie de la littérature, P 29   1 ـ
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   ويتوقف اسكاربيت عند “دوائر التوزيع” مركزا عىل اثنتني مها : دوائر املثقفني 
الفئة  Circuits populaires. ومتثلت  الشعبية  Circuits lettrés ودوائر 
األوىل قديام يف االستقراطية ثم البورجوازية املثقفة، وجتلت يف الزمن احلارض يف 
فئات من املتعلمني متفاوتة املستويات. أما الدوائر الشعبية، فتتشكل من جمموع 
القراء الذين يعتمد تكوينهم عىل ذوق أديب حديس، وليس عىل حكم عقيل واضح. 
    ويرى اسكاربت أنه ال توجد عالقة مبارشة بني قيمة الكتاب واتساع قرائه... 
ويتساءل: يف أي مدى حيوي يدور الكتاب؟ فورا، يتبادر اىل الذهن حدود اللغة 

وحدود األمية؛ فأول رشطني الستخدام الكتاب: فهم لغته وإمكان قراءته. 
الشعبية  الكتل      ويتحدث إسكاربيت عن أن اإلحصاءات تشري اىل أن أكثف 
اللغوية هي الكتلة االنكليزية... والصينية... والروسية.. واإلسبانية... وداخل 
الكتل  بني  يقيم  وما  ووطني...  سيايس  طابع  ذات  مستقلة  أدبية  دائرة  كتلة  كل 

توازنا آليا، ظاهرة واحدة: الرتمجة...1
وهذه  اخلاص،  وأدهبا  الثقافية  حاجاهتا  اجتامعية  جمموعة  لكل  الواقع،  ففي       
املجموعة قد تكون جنسا أو سنا أو طبقة، وبعدها يمكن الكالم عىل أدب نسائي 
أو أدب أطفال أو أدب عامل، ولكل واحد منها نظام تعامله اخلاص، ومؤسساته 

اخلاصة...2
    ويؤكد إسكاربيت أن صاحب املكتبة، كام النارش، خيتار مما أمامه من أعامل، ما 
واقعي  أن مجهوره  النارش يف  جيده مالئام الستهالك مجهور حمدود، وخيتلف عن 

حي، بينام مجهور النارش نظري مفرتض...3

1 ـ  اسكاربيت،  سيوسيولوجيا األدب، م. س، ص109
2 ـ  م.ن. ص110
3 ـ  م.ن. ص123
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االستهالك،  سياق  يف  و»اجلمهور«  »األثر«  بني  العالقة  اسكاربيت      ودرس 
وبني أن الكاتب يستحرض حلظة الكتابة مجهورا معينا، وللقارئ حضور قوي يف 
ذهن الكاتب ووعيه، وهو حضور يفرض مسارا معينا لعملية الكتابة، فهو الذي 
يميل األفكار ويقرتح األساليب؛ »إنه مثل الكائن غري املرئي الذي يرى كل يشء 
ويسمع كل يشء، ويشعر ويفهم كل يشء، من دون أن يكون له وجود حقيقي«. 
    ويوضح اسكاربت أن وجود مجهور خماَطب )بفتح الطاء( مفروض يف أصول 
عملية اخللق األديب، ويمكن أن يوجد فروقات كبرية جدا بني هذا اجلمهور وبني 
اجلمهور الذي يوجه إليه النرش؛ فصموئيل بيبس الذي ما كان يكتب يف »يومياته« 
إال لنفسه، توجه إنتاجه بعد موته اىل مجهور كبري بفضل النارشين الذين عمموا 

آثاره...
    وقد يقترص اجلمهور املحاور عىل شخص واحد... فكم من اآلثار العاملية مل تكن 
يف منطلقها سوى رسائل شخصية... ويكون األثر عمليا عندما يلتقي اجلمهور 

املحاور واجلمهور الذي يتوجه إليه األثر بوساطة النرش...1
    وحيرض اجلمهور يف وعي الكاتب من خالل األشكال اآلتية: 

أ -يفرض أفكاره ومعتقداته وأحكامه القيمية؛ ولذلك »فإن كل كاتب هو أسري 
إيديولوجيا مجهوره، فبإمكانه أن يقبلها، أو يغري فيها، أو يرفضها كليا أو جزئيا، 

ولكنه ال يستطيع أن يتنصل منها«. 
املستوى  -عىل  يملك  »ال  الكاتب  ألن  التعبري؛  من  طرقا  اجلمهور  يفرض  ب- 

اللساين - سوى ما تستعمله املجموعة من مفردات وتراكيب«. 
وإنام  أدبيا،  نوعا  نبدع  ال  »إننا  األدبية،  واألشكال  األنواع  اجلمهور  يفرض  ج- 

نطوعه للمتطلبات اجلديدة للمجموعة« كام يقول اسكاربيت. 

1 ـ   اسكاربيت،  سيوسيولوجيا األدب، م.ن، ص137
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هو  ليس  فاألسلوب  Style؛  األسلوب  زاوية  من  أيضا  حارض  د-اجلمهور 
 Le Style n'est pas seulement أيضا  املجتمع  وإنام  فحسب،  الرجل 

 .l'homme, mais c'est la société aussi
    وعىل الرغم من أن اسكاربيت حاول تطعيم منهجه اإلمربيقي ببعض املقوالت 
االجتاه  هذا  عىل  يؤخذ  ما  فإن  واإلحصاء؛  التجربة  سلطة  من  املتحررة  النقدية 
النقدي هو التغايض عن الطابع النوعي للعمل األديب، تستوي يف ذلك »الرواية 
العظيمة ذات القيمة اخلالدة مع تلك الرواية التي انترشت؛ ألهنا تعمد إىل اإلثارة، 

أو غري ذلك من األشياء التي تؤدي إىل االنتشار«. 
اخلالدة  الروائع  بني  اهلوة  تزيل  واإلحصاءات،  واجلداول  األرقام  لغة  إن      
لنا  حيق  املنهج،  هذا  يف  السلبية  اجلوانب  هذه  إىل  نشري  وإذ  املبتذلة؛  والنصوص 
نقاد آخرون يف اجتاهات أخرى أسسا  بنى عليها  أيضا أن نعد طروحاته أصوال 
الثقافية،  باملؤسسات  يتعلق  ما  P.Bourdieu يف  بورديو  بيار  منهجية، كام فعل 
باليبار  اتيان  عند  اجلاميل  الذوق  تكوين  يف  التعليمية  واملؤسسة  املدرسة  وتأثري 
كونسطانس  ومدرسة  التلقي،  مجالية  اهتامم  ننسى  أن  دون  من   ،R.Ballibar

بموضوع اجلمهور. 
يف  واضحة سوى  بصورة  يتجل  مل  اإلمربيقي  املنهج  فإن  العريب،  النقد  يف  أما      
“مجهور  أعامل السيد يس، وبعض حماوالت سيد البحراوي، خصوصا يف كتابه 

األدب يف مرص”1، فضال عن حماوالت أخرى...   

1 ـ وللسيد البحراوي أيضا، علم اجتامع األدب، الرشكة املرصية العاملية للنرش، القاهرة، مرص، ط1 ، 
1992
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املنهج البنيوي التكويني

• أوال: جذور املنهج البنيوي التكويني مع جورج لوكاش	

    عندما اقترصت البنيوية الشكلية عىل حتليل النص وحده، من دون الرجوع إىل 
الباب  أمام  نفسها  االجتامعية، وجدت  أو ظروفه  مبدعه،  لدى  النفسية  مراجعه 
البحث عن مسارب جديدة ختّلصها  املسدود، بسبب هذه االنغالقية، فحاولت 
من مأزقها هذا، فوجدت يف البنيوية التكوينية )أو التوليدية( بغيتها، كام وجدت 
يف البنيوية اجلذرية )أو النفسية( مرسبًا ثانيًا، ويف البنيوية السيميائية مرسبًا ثالثًا، 
عىل الرغم من أن كل مرسب من هذه الثالثة أصبح اجتاهًا نقديًا مستقاًل بنفسه، 

يف ما بعد.

    لقد أتاح علم االجتامع البنيوي التكويني للثقافة الفرصة لظهور جمموعة من 
األعامل املتميزة بعدد من الصفات؛ عىل رأسها أن أصحاهبا، وهم يسعون إىل إقامة 
منهج إجرائي ألجل الدراسة الوصفية للوقائع البرشية، وال سيام اإلبداع الثقايف، 

وجدوا أنفسهم مرغمني عىل اللجوء إىل تأمل فلسفي يمكن نعته باجلدلية. 

    فأوىل اإلثباتات العامة التي يستند إليها الفكر البنيوي؛ هي القائلة بأن كل تفكري 
يف العلوم اإلنسانية، إنام حيدث من داخل املجتمع ال من خارجه، وبأنه جزء من 

احلياة الفكرية هلذا املجتمع، وبذلك فهو جزء من احلياة االجتامعية.

)البنيوي  املنهج  هذا  أسس  أرسى  الذي  هو  غولدمان  أن  من  الرغم  وعىل      
التكويني(، متأثرا بأستاذه لوكاش، فإن نقادًا وباحثني آخرين تابعوا التنظري هلذا 
وموييو،  وباسكادي،  دوفينو،  وجاك  دبوا،  وجاك  لينهارت،  أمثال  من  املنهج، 

وهندلس...
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   وُيعنى املنهج البنيوي التكويني باألدب بوصفه ظاهرة اجتامعية تارخيية، آخذا 
يف احلسبان، بنياته اخلاصة التي يفرسها يف إطار العالقات املوجودة بني العنارص 

املكونة هلا، وبينها وبني العنارص اخلارجية املتفاعلة معها...

    وترجع جذور هذا املنهج إىل الناقد املجري جورج لوكاش، الذي عمل- انطالقا 
املحددة  االقتصادية  بالبنية  كافة  الوعي  أشكال  ربط  عىل  املاركيس-  اجتاهه  من 
هلا؛ ففي كتاباته عن بلزاك وأميل زوال، كشف عن العالقة اجلدلية بني دالالت 
األعامل اإلبداعية الكربى، ودالالت البنيات االجتامعية1، هكذا نظر إىل األعامل 
بنية  انعكاسات ملنظومة ظاهرة، واالنعكاس عنده يعني تكوين  األدبية بوصفها 
ذهنية جيري التعبري عنها بالكلامت2، وال بد من اإلشارة إىل أن االنعكاس ال يعني 

التصوير الفوتغرايف للواقع؛ وإنام هو تشكيل للنمطي، كام يقول بيري زيام. 

املقوالت عند »كانط«  أن كانت  فبعد  نوعية كربى؛  قفزة  يعد  التحول  إن هذا     
عند  تارخيية  أصبحت  تارخيي،  بعد  كل  عن  مستقلة  للذهن،  سابقة  أشكاال 
أما عند لوكاش فقد صارت  الذهن املوضوعي،  بتطور  ترتبط  »هيغل«، ولكنها 
اجتامعية  جمموعة  التارخيي  التطور  عرب  تفرزها  جتريبية  حقائق  الذهنية  البنيات 
وطبقات اجتامعية عىل اخلصوص، يؤكد ذلك قوله: »التنميط منسوب بمهارة يف 

الكتابة إىل التطورات االجتامعية والتارخيية«3.

الرواية ليست  إن  القائلة:  بنى لوكاش أطروحته  املقدمات،     وعىل أساس هذه 

1 ـ  حممد خرماش، اشكالية املناهج يف النقد األديب املغريب املعارص:3 )البنيوية التكوينية بني النظرية 
والتطبيق(، فاس : ط1 ، 2001، ص 6 ، 7

2 ـ  رامان سلون، النظرية األدبية املعارصة، تر. سعيد الغانمي، بريوت، ط1، 1996، 50 - 51
3ـ   جورج لوكاش، معنى الواقعية االشرتاكية، تر. أمني العيوطي، مرص، دار املعارف، الت، ص 177
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إال ملحمة الربجوازية حني صارت الطبقَة السائدَة، إذ إن صورة العامل يف ذهن 
ما  وإن  وأشباح،  أرواح  من  وليس  ملموسة،  مادية  قوى  من  تتألف  الربجوازية 
وقد  غيبية،  قوة  أي  تدخل  دون  من  وحدهم،  البرش  يقرره  األرض  عىل  حيصل 

استقى جانبًا لوكاش كبريًا من هذه النظرية من هيغل.

جممل  عىل  سيطر  املجري«،  »بالفيلسوف  وصف  الذي  لوكاش  فجورج       
)نظرية  املهم  النقدي  لكتابه  كان  وقد  العرشين.  القرن  يف  األدب  سوسيولوجيا 
الرواية( الذي كتبه العام 1915، ونرشه يف برلني العام 1920 األثر الكبري يف هذا 
املنهج النقدي؛ ففيه يأخذ عن هيغل مقولة إعطاء املقوالت اجلاملية صفة تارخيية. 
بني  فريبط  خملخل،  لعامل  انعكاس  هو  الروائي  الشكل  أن  الرواية  نظرية  وتؤكد 

التطور االجتامعي والتطور األديب يف مضامينه وأشكاله.

-سرية جورج لوكاش1)1885 ـ 1971(
    ولد جورج لوكاش )Gyorgy Lukacs( العام 1885 يف مدينة بودابست، 
دراسية  مدة  أمىض  أن  وبعد   ،1909 سنة  الفلسفة  يف  الدكتوراه  شهادة  ونال 
عامل  حلقات  عىل  تردد  حيث  هايدلربغ؛  إىل  هناك  من  انتقل  برلني،  يف  طويلة 
االجتامع األملاين ماكس فيرب، وأقام صداقات مع مفكرين من طراز باول ارنست 
والفيلسوف املاركيس ارنست بلوخ، ويف العام 1911 كتب دراسة حول الدراما 
يف جزئني، بلغت صفحاهتا األلف، ويف العام نفسه نرش دراسة فلسفية باألملانية؛ 
بعنوان: )الروح واألشكال(. انضم لوكاش إىل احلزب الشيوعي اهلنغاري سنة 

1 ـ  للمزيد ينظر: لوكاش، جورج-نظرية الرواية 1920، وجورج لوكاش، التاريخ والوعي الطبقي 
1923، وحممد عزام، حتليل اخلطاب األديب. دمشق، دراسة يف نقد النقد، من منشوورات احتاد الكتاب 

العرب، 2003
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1918، وشغل منصب مفوض الشعب لشؤون الثقافة يف احلكومة الثورية، كام 
أسهم يف معهد ماركس –انجلز- لينني بموسكو بمجموعة من األعامل، فضال 
عن عضويته يف الربملان اهلنغاري، ويف املجلس الرئايس ألكاديمية العلوم املجرية، 
بودابست،  جامعة  يف  احلضارة  وفلسفة  اجلامل  لعلم  األستاذية  كريس  نال  كام 
حكومة  يف  الثقافة  وزير  منصب  وشغل   ،1956 العام  املجر  ثورة  واشرتك يف 
من  جمموعة  خملفا   ،1971 العام  صيف  يف  تويف لوكاش  وقد  ناجي،  إيمري 
و“ماركسية  الرواية”،  الواقعية”، و“نظرية  يف  “دراسات  منها:  نذكر  األعامل؛ 
الطبقي”،  والوعي  و“التاريخ  الفرنسية”،  والواقعية  و”بلزاك  وجودية؟”،  أم 

و“الرواية التارخيية”، و“الرواية كملحمة بورجوازية”...
االحتاد  فلسفة  مقابل  )يف  الغربية  املاركسية  مؤسس  الدارسني  معظم  يعده      
يف  الطبقي«،  و»الوعي  »التشيؤ«  حول  أفكاره  خالل  من  وأسهم  السوفيايت(، 
الفلسفة املاركسية والنظرية املاركسية، وكان نقده األديب مؤثرا يف »الواقعية« ويف 

الرواية، كوهنا نوعا أدبيا.
    وفيام كان حيرض مدرسة وجامعة النحو يف بودبست، انضم إىل حلقات اشرتاكية 

خمتلفة، جعلته يتصل بالنقايب الفوضوي إرفن تسابو...
1906، وأخرى  مرة يف  برلني  أملانيا، درس يف  وقتا طويال يف  لوكاش      قىض 
 ،1913 1909 و1910، حيث تعرف إىل جورج سيمل، ويف هايلدبرغ يف  يف 
الذي  املثايل  النظام  جورج.  وستيفان  بلوخ  وإرنست  فيرب  ملاكس  صديقا  أصبح 
جامعات  عىل  هيمنت  التي  »للكانتية«  مدينا  كان  الوقت،  ذلك  يف  لوكاش  قبله 
أملانيا، لكن أيضا يدين ألفالطون وهيجل وكريجارد ودلثي ودستوفسكي. كتاباه 

»الروح واجلسد« و»نظرية الرواية« نرشا يف 1910 و1916 عىل التوايل.
    عاد لوكاش إىل بودبست يف 1915، وكان يدير حلقة ثقافية تدعى حلقة األحد 
االهتامم  ذات  الثقافية  املوضوعات  األول  املقام  يف  تشغلها  لوكاش،  حلقة  أو 
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املشرتك يف أعامل دستوفسكي... 
جوانبه  عىل  الضوء  وإلقاء  املاركيس،  الفكر  جتديد  كتاباته  يف  لوكاش  حاول      
الثورية، خصوصا البعد اجلديل منه؛ ففي كتابه »التاريخ والوعي الطبقي« الذي 
حيمل عنوانا صغريا آخر: »دراسات يف اجلدلية املاركسية«، يسعى لوكاش إىل إعادة 
االعتبار للذات؛ فالتاريخ يف رأيه، ينتج عن التفاعل بني الذات واملوضوع؛ أي 
عن وعي الناس بالقوانني التي حتكمهم. وبعيدا من إقامة التوازن بني الطرفني، 
فعاليته يف  الذي جيد  الوعي  للوعي؛ هذا  يميل نحو إعطاء األمهية  كان لوكاش 
وعي الطبقة العاملة التي أحالتها الرأساملية إىل بضاعة، وال يمكن هلذه أن تتحرر 

إال برفضها الكامل غري املرشوط لوضعها كبضاعة.
السالب والعنرص املحرك يف اجلدلية؛  املبدأ      فالربوليتاريا يف هذه احلالة، متثل 
ألهنا عندما تناضل من أجل حتررها؛ فإهنا تناضل يف الوقت نفسه ضد اخلضوع 
إنقاذ  أجل  من  أيضا  تناضل  فإهنا  نفسها؛  إلنقاذ  تناضل  وعندما  عام،  بشكل 
البرشية كلها من »التشيؤ«. لقد جترأ لوكاش عىل وضع الذات مقابل املوضوع، 
بينهام  والرد  األخذ  بحركة  يفرسان  متضادين  كقطبني  الوجود  مقابل  والوعي 
جدلية املامرسة، وقدرة الذات عىل وعي الوضع التارخيي املوجودة فيه، وحتديد 
كيفية التحرك وفقا هلذه املعطيات. فبدل أن تكون الذات ملحقة بالتاريخ الذي 

تنتج عنه، تصبح داخله.
    لكن لوكاش كان يبدو كأنه يسبح عكس التيار بالنسبة إىل املاركسية التقليدية؛ 
بني  وثيقة  عالقة  ماركس  يقيم  السيايس«،  االقتصاد  نقد  يف  »مقدمة  كتاب  ففي 
الوعي والوجود: »ليس وعي البرش هو الذي حيدد وجودهم، بل عىل العكس، 
الذات.  عىل  للموضوع  أولوية  ويعطي  وعيهم«.  حيدد  الذي  هو  وجودهم  إن 
فلوكاش بإرصاره عىل دور الذات بدا كأنه عاد إىل املثالية اهليغيلية، هلذا كان اهتامة 
يسيطر  الذي  هو  اهليغييل  فالعقل  االثنني؛  بني  اختالف  هناك  لكن  باالنحراف. 
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عىل التاريخ ويقوده، وال يشكل جزءا منه، يف حني أن الذات عند لوكاش هي يف 
عالقة جدلية مع املوضوع، وتأخذ قرارها انطالقا منه. وعىل ذلك؛ فإن اجلدلية يف 

»التاريخ والوعي الطبقي« تضع احلرية »داخل الرضورة نفسها«.
    ومل يقترص لوكاش يف أعامله عىل دراسة البعد اجلديل يف النظرية املاركسية، بل 
ساهم عرب كتابه »نظرية الرواية« يف وضع أسس علم اجتامع األدب اجلديل. كام 

أنه يعد~ أحد واضعي حجر الزاوية يف علم اجلامل املاركيس. 
    وال يمكن إنكار ما قدمه لوكاش للفكر السيايس من إضافات وعنارص جديدة؛ 
فهو يعد~ بالنسبة إىل خصومه أو مؤيديه »أهم« مفكر ماركيس منذ ماركس، ال 
بل يعده بعض املؤيدين، »أهم« فيلسوف يف النصف األول من القرن العرشين. 
لقد كان له تأثري حاسم عىل كارل ماهنايم، وكارل كورتس، ومارتن هيدجر عىل 

وجه اخلصوص، ويعّد من مؤسيس تيار البنيوية التوليدية.
عاشت  التي  اليونان  منذ  التارخيية،  للمجتمعات  )بانوراما(  لوكاش  ورسم      
األشكال  ارتبطت  وحيث  وكامل،  مغلق  عامل  مع  تناغم  يف  الروح  حضارة 
النموذجية ببنية العامل، وازدهرت امللحمة واملأساة والفلسفة والبطل الرتاجيدي. 
معنى  أصبح  عندما  امللحمة،  حمل  الرواية  حّلت  الوسطى  القرون  مسيحية  ويف 
احلياة إشكاليًا، وأعقب النثُر الروائي  الشعر امللحمي، واستقل الشعر بالغنائية، 
البورجوازية  السطحية  ديكنز  شخصيات  ومّثلت  اآلهلة.  من  الرواية  وجتّردت 
أنامطًا نموذجية لبرشية مصاحلة للمجتمع البورجوازي. ووسمت  رواية القرن 
التاسع عرش بطلها بأنه يرفض حتقيق ذاته يف العامل، فيعتقد باستحالة الرصاع مع 
عند  الرواية(  )نظرية  كتاب  وينتهي  اخليبة.  روايات  هي  وهذه  اخلارجي.  العامل 

دستويفسكي روائي »العامل اجلديد«.
عن  يعلن  وفيه   ،1937 العام   ) التارخيية  )الرواية  كتابه  لوكاش  وضع  ثم      
والشكل  العامل  مفهوم  وبني  واالجتامعي  االقتصادي  التطور  بني  املتبادل  الفعل 
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إىل  أو  املاركيس،  إىل علم اجلامل  أولية  منه. والكتاب مسامهة  ُيشتق  الذي  الفني 
الشكل املادي لدراسة التاريخ األديب؛ فروايات والرت سكوت مثاًل الذي يصور 
يف أبطاله خمتلف القوى االجتامعية؛ متّثل الطبقة الوسطى الربيطانية، والصدامات 
بني األطراف املتناقضة. ويف قلب احلبكة يساعد البطل يف إقامة عالقات إنسانية 
بني القوى االجتامعية املتعارضة. ويف أدب )سكوت( يتعرف لوكاش إىل جممل 
احلياة الوطنية أو القومية من خالل »األسفل«  الذي ُيعد أساسًا ماديًا وتفسريًا 
قدم  ألنه  »التقدم«؛  عن  مدافعًا  كان )سكوت(  فقد  »األعىل«،  يف  حيصل  ملا  فنيًا 
حياة شاعرية لقوى تارخيية؛ فطبقات عليا هبطت )االرستقراطية، والبورجوازية 

الكبرية(، وطبقات دنيا صعدت )الربجوازية الوسطى(.
    فـ)جورج لوكاش(، عىل الرغم من اهتامماته السياسية بالدرجة األوىل، أوىل 
الرواية عناية خاصة، ما جعل كتابه )نظرية الرواية( 1920 معلاًم من معامل تطور 
هذا املنهج، فضال عن كتبه األخرى التي متيزت كلها بارتباطها باملادية التارخيية؛ 
كام  غولدمان،  تلميذه  بعده  من  تبنّاها  التي  العامل(  )رؤية  فكرة  بلور  الذي  وهو 
بلزاك  إبداع  وراء  كانت  التي  واإليديولوجية  الفكرية  اخللفيات  أسهم يف حتليل 
الوقت نفسه، مياًل نحو  باملبادئ األرستقراطية، ويف  إيامنًا  لرواياته؛ فوجد عنده 
»التفاوت  هي:  مهمة  قضية  بذلك  فأثار  األرستقراطي؛  الفكر  هذا  مناقضة 
املوجود أحيانًا بني االنتامء االجتامعي واالنتامء الفكري للكاتب«؛ فكان لوكاش 
–بذلك- أول َمْن نّبه إىل رضورة احتياط الناقد من الوقوع يف اخلطأ الذي ينشأ 
عن النظرة امليكانيكية يف تفسري أعامل الروائيني، اعتامدًا عىل انتامءاهتم االجتامعية 
حيدث  قد  الروائي  اإلبداع  ففي  مبارش؛  بشكل  عنها  يعلنون  التي  معتقداهتم  أو 
تفاوت كبري بني املعتقدات النظرية واإليديولوجية للكاتب، وبني الرؤية الفكرية 
التي تتحكم يف عمله أو يف بعض أعامله؛ آية ذلك، أن اإلبداع حيرر املبدع أحيانًا 
حتى من أفكاره الراسخة. وهذا يعني أن العنارص الالواعية أصبحت تتدخل يف 
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طبيعة اإلبداع، وأن الترصحيات التي يعلن عنها الكاتب يف صحوته، قد ختالف 
رؤيته اإلبداعية.

–عند لوكاش- صياغة  إيديولوجي، بل أصبحت  الرواية جمرد فكر  تعد      ومل 
مجالية أيضًا، ربام تتجاوز الذات املبدعة أحيانًا، لتفصح عن صوت آخر قد يكون 

معارضًا هلذه الذات نفسها.

• لوكاش والرواية	
النوع  حسبها  التي  الرواية  لتقعيد  جادة  حماولة  لوكاش  جورج  أعامل  تعد      
األديب النموذجي للمجتمع البورجوازي، هذا األخري اختذ الرواية أداة تعبريية 
يف رصاعه مع الطبقات املعادية؛ والسيام طبقة اإلقطاع وطبقة الربوليتاريا. وقد 
استفاد لوكاش من أعامل هيجل الذي أقر بأن الرواية ملحمة بورجوازية أفرزهتا 
األملانية  الرومانسية  املدرسة  أعامل  استفاد من  املجتمع الرأساميل، كام  تناقضات 

األوىل، وكذا أعامل كل من ماركس وإنجلز.
مرتاكبة  شديدة التعقيد،  بنية  له  أدبيا  جنسا  الرواية  لوكاش  عّد  وهكذا      
بوصفها ظاهرة  إليها  ينظر  ال  وهو  مراحل،  جمموعة  عرب  تطورت  التشكيل، 
أخرى،  ألجناس  الحقة  بوصفها  بل  مستقال،  أدبيا  جنسا  أو  معزولة 
مستمر. بشكل  واملضمون  الشكل  مستوى  عىل  بذلك منفتحة   وهي 
    وقد استفاد الالحقون من تصورات لوكاش؛ خصوصا لوسيان غولدمان يف 
دراسته السوسيولوجية للرواية...؛ فهو ينطلق من تصور بنيوي يف مقاربة الرواية 

الغربية التي أفرزهتا البورجوازية األوربية1.

1 ـ  للمزيد، ينظر: جورج لوكاش، الرواية كملحمة بورجوازية، تر: جورج طرابييش، بريوت، دار 
1979، وجورج خلتهايم، سلسلة أعالم الفكر العاملي )جورج لوكاش(،  الطليعة للطباعة والنرش، 
باختني،=  وميخائيل   .1982 والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة  بريوت،  الكيايل،  ماهر  تر. 
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مقوالت  إىل  بجذوره  يعود  التكويني،  البنيوي  املنهج  إن  مقولة  عىل  وبناء       
لوكاش... ال بد من احلديث عن تلك اآلراء... وجذورها وجتلياهتا... 

-تأثر لوكاش بكتاب االستتيقا هليجل:
الغرب؛ من  يف  للرواية  نظرية  قدم  من  أول  هيجل،  األملاين  الفيلسوف  يعّد      
خالل رؤية فلسفية مجالية مثالية مطلقة، ويعّد كتابه “االستتيقا” “أبرز” الكتب 
التي  عنيت بالتنظري الروائي، من خالل ربط شكلها ومضموهنا بالتحوالت التي 
امللحمة  باالنتقال من  اهتم هيجل  فقد  19م،  القرن  املجتمع األوريب يف  عرفها 
إىل الرواية اهتامما كبريا ؛ لكنه مع ذلك؛ يصنف الرواية كأهنا تفريع ثانوي من 
)جهة  من  الشعرية  اللغة  يف  يكمن  بينهام  الفرق  ويرى أن  امللحمة،  تفريعات 
تعاجله  الذي  الواقع  أن  أيضا  ويرى  جهة الرواية،  من  النثرية  واللغة  امللحمة(، 
الرواية يستدعي اخلروج من الشعر املرتبط بالنوازع والعواطف، والوصول إىل 
اجلديد  الروائي  أن الشكل  ويستنتج  واملناسبات،  بالظروف  أكثر  املرتبط  النثر 
إىل  الذي يؤدي  البورجوازية، وهباجسها األخالقي والتعليمي  ملتصق بصعود 
ثورة البطل الرومانسية أو سقوطه أو مكابرته، وتعيش املغامرة الروائية بالتايل يف 

األوهام، نتيجة للفارق الكبري القائم بني الواقع املرجو والواقع املعيش.
من  ليس  ولكن  وتصوراته،  هيجل  أستاذه  أفكار  من  الكثري  لوكاش  استقى      
منطلق مثايل، بل اعتمد يف تصوراته عىل املادية اجلدلية املاركسية يف فهم املجتمع 
الرأساميل، وتفسري تناقضاته، وقد ألح، عىل غرار هيجل، عىل كون وجود الرواية 
التي  الرأساميل  إىل  امللحمي،  الفن  طورت  التي  اإلقطاعية  من  مرتبطًا باالنتقال 

= اخلطاب الروائي، تر: حممد برادة، الرباط، دار األمان للنرش والتوزيع، طبعة 2، 1987.و-جورج 
لوكاش: دراسات يف الواقعية، تر: نايف بلوز، بريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، 
1985.و-عبد امللك مرتاض، يف نظرية الرواية )سلسلة عامل املعرفة(، العدد 240، الكويت، إصدار 

املجلس الوطني للثقافة والفنون...
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أوجدت هلا فنا متميزا هو الفن الروائي، كام ألح كهيغل، عىل القرابة املوجودة بني 
امللحمة والرواية، وعّد الرواية ملحمة بورجوازية تراجيدية يتصارع فيها البطل 
مع الواقع بأشكال خمتلفة  نتج عنها ما يسمى بالبطل اإلشكايل الذي يرتدد بني 

الذات والواقع، من أجل تثبيت القيم األصيلة التي يؤمن هبا. 
الرويس  تولستوي  يقرتحه لوكاش، موجود يف روايات  الذي  البديل  أن  بيد      
الذي قدم بطال إجيابيا ملحميا عىل غرار امللحمة اليونانية؛ إذ كان “تولوستوي – 
حسب لوكاش- هو املؤهل خللق هذا الشكل من الرواية، مانحا إياه أعظم صورة 
لتجاوز ذاته نحو امللحمة. إن فن تولستوي عظيم، وملحمي بصورة واقعية، بعيد 
الروائي، وهو يسعى، بوصفه كذلك، نحو متثيل حياة مؤسسة  جدا من اجلنس 
هذا  بالطبيعة،  محيام  ارتباطا  املرتبطني  البسطاء  البرش  بني  املشاعر  تشارك  عىل 
التشارك الذي يتالءم مع إيقاع الطبيعة الكبري، ويتحرك وفقا حلركتها املضبوطة 
من  الطبيعة،  عن  الغريبة  األشكال  يف  يكون  ما  كل  ويقيص  واملوت،  بالوالدة 

صغار، وانفصال، وتفسخ، وتصلب”1...
الرأساميل  املجتمع  الرواية إىل ظهور  بدايات  أن لوكاش يرجع  املعلوم،      ومن 
كيشوت  دون  رواية  )ظهور  احلقبة  تلك  عارصت  نصية  شواهد  خالل  من 
لسرييفانتيس، وروايات الكاتب الفرنيس الساخر رابيلRABELAIS(. وقد 
أثبت أن الروائيني ناضلوا نضاال مريرا ضد استعباد اإلنسان يف القرون الوسطى، 
ومتثل الروحية الفردية هلم املثل األعىل. وقد خاضوا رصاعني: األول ضد عبودية 
اإلنسان يف املجتمع اإلقطاعي، والثاين ضد تدهور اإلنسان يف املجتمع اجلديد. أما 
األسلوب، فقد اتسم بالفانتازيا الواقعية، واحتفظت الرواية باحلقيقة االجتامعية. 
    ويبدو من خالل الطرح اللوكايش، أن الرواية الغربية  كان أصلها بورجوازيا 

1 ـ حممد ساري، البحث عن النقد األديب اجلديد، دار احلداثة، بريوت ، لبنان، ط1 ، 1984، ص 20
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ساميا، ويعني هذا؛ أن  الطبقة البورجوازية هي التي اختذت الرواية أداة تعبريية 
يف رصاعها مع الطبقات املناوئة؛ والسيام طبقة اإلقطاع ورجال الكنيسة وطبقة 
الربوليتاريا.  ومن ثم، فالرواية كانت تتغنى بالتاريخ، ومتجد جمموعة من القيم؛ 

كاحلرية وامللكية اخلاصة والبطولة الفردية. 
   وأثبت لوكاش جدلية الرواية عندما عدها شكال توفيقيا جيمع بني خصائص 
بني  الكلية  الوحدة  عن  تعرب  امللحمة  كانت  إذا  أنه  أي  والرتاجيديا؛  امللحمة 
الذات واملوضوع، أو بني األنا والعامل، والرتاجيديا تعرب عن القطيعة بني الذات 
هو  ما  بني  جتمع  ألهنا  والقطيعة؛  الوحدة  بطابع  تتميز  الرواية  فإن  واملوضوع، 
ملحمي وما هو تراجيدي، ومن ثم، تصبح الرواية  شكال ذا طابع جديل قائم عىل 

الرصاع والتغري والدينامية والنفي والتجاوز.
باملطلق والشمولية واالنسجام بني  باألخالق وحلمه   اهتاممات لوكاش  إن      
األخالق وعلم اجلامل، ساعد عىل خلق عامل خيايل مثايل وطوباوي، عندما فضل 
امللحمة  عىل باقي األجناس األدبية األخرى؛ ألنه كان يعتقد أن امللحمة اليونانية، 
عامل  يف  بينهام  اللحمة  واكتامل  واملوضوع،  الذات  بني  الوحدة  ترتجم  كانت  إنام 
التي  اآلفاق  ظهور  عدم  عن  ناهيك  النثري،  الواقعي  الرصاع  من  خيلو  منسجم 
يمكن للوكاش أن حيقق فيها خمتلف “مفهوماته” للمطلق، مع رفضه لقيم العامل 

البورجوازي املتدهورة...
    ويرى الباحث اجلزائري حممد ساري أن“ الرفض الرأساميل للرأساملية، والبعد 
عىل  ساعده  دويستفسكي،  مؤلفات  يف  لوكاش  اكتشفه  الذي  الديني  الصويف 
إصباغ املرحلة اهلومريية بالعرص الذهبي... من ثم، اكتشف االنسجام الكيل بني 

الفرد واملجتمع يف امللحمة”1...

1 ـ حممد ساري، املرجع السابق، ص 17
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    ويف إطار مقاربة تارخيية جدلية، حرص لوكاش يف كتابه) نظرية الرواية( ثالثة 
أنامط روائية حسب بطلها اإلشكايل الذي يرتدد بني الذات والواقع، وهي: 

-أوال: رواية املثالية املجردة؛ بطلها مثايل ساذج، حيث يبدو فيها الواقع أكرب من 
الذات، ويمثلها سريفانتيس يف روايته)دونكيشوت(.

-ثانيا: الرواية السيكولوجية أو رومانسية األوهام: بطلها رومانيس ينطوي عىل 
ذاته، ويتجاوز الواقع املرتدي؛ وبالتايل، فالذات تبدو أكرب من الواقع عىل مستوى 
املعرفة واملعايشة، وخري من يمثل هذه املرحلة الروائية فلوبري يف روايته )الرتبية 

العاطفية(.
-ثالثا: الرواية التعليمية أو الرواية الرتبوية؛ بطلها متصالح مع الواقع، ومتكيف 
فلهلم  تعلم  "سنوات  الواقع، ومتثلها رواية:  الذات  املوضوع، وهنا تساوي  مع 

مايسرت" جلوته1.

-الرواية واملجتمع
    يذهب روالن بارت )R.Barthes( يف بعض كتاباته، إىل أن الرواية عمل 
قابل للتكيف مع املجتمع، وأن الرواية تبدو وكأهنا مؤسسة أدبية ثابتة الكيان؛ 
فهي اجلنس األديب الذي يعرب بيشء من االمتياز عن مؤسسات جمموعة اجتامعية، 

وبنوع من رؤية العامل الذي جيره معه، وحيتويه يف داخله. 
    أما عند جورج لوكاش، فالرواية، يف رأيه، النوع األديب النموذجي للمجتمع 
البورجوازي: بوالدته رأت النور، ومع تطوره تطورت، وبزواله وبقيام املجتمع 
االشرتاكي تعود إىل منابعها البطولية األوىل، وتستعيد أبعادها امللحمية مع كربى 

ط1،  املغرب،  الرباط،  التل،  منشورات  سحبان،  احلسني  تر.  الرواية،  نظرية  لوكاش،  جورج  ـ   1
1988،ص141 - 142
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و)الدون  غوركي،  ملكسيم  )األم(  للواقعية االشرتاكية:  الروائية  اإلنجازات 
اهلادئ( لشولوخوف. 

مل حيقق درجة  إىل كل جمتمع  بالنسبة  األمثل  التعبريي  فالرواية تظل الشكل      
النوع  “إهنا  االجتامعية،  واملوضوعية  الفردية  بني الذاتية  االندماج  من  متقدمة 
والرواية هي التي تصور تناقضات  األديب النموذجي للمجتمع البورجوازي”، 
فتناقضات  إًذا،  النوعية أصدق تصوير، وأكثر نموذجية؛  البورجوازي  املجتمع 
املجتمع الرأساميل هي التي تقدم لنا املفتاح لفهم الرواية من حيث إهنا نوع أديب 
قائم بذاته، يف هذا الصدد يقول لوكاش: “إن الرواية، ذلك النوع امللحمي الكبري، 
العصور  مللحمة  املقابل  االجتامعية، هي القطب  للكلية  احلكائي  التصوير  ذلك 

القديمة ونقيضها اجلذري”...

-املراحل األساسية للرواية
األدبية  األنواع  من  يعالج نوعا  أن  يستطيع  ال  »املاركيس  إن  لوكاش:  يقول      
وضعناه للتعيينات  الذي  اإلمجايل  واملخطط  وتارخيي،  منهجي  منظور  من  إال 
األساسية للرواية، إنام يرتكز إىل معرفة تاريخ املجتمع، وقد عرفنا الرواية بأهنا 
نوع أديب قائم بذاته عىل أساس التصور املاركيس للتاريخ، وهلذا ال يمكن حتديد 
تطور  معرفة  أساس  عىل  إال  الرواية،  تطور  داخل  يف  حيدث  الذي  “التحقيب” 

الطبقات، ورصاعها يف مراحلها الكربى”... 
    والواقع أن لوكاش، امتلك ذوقًا كالسيًا، ورؤية سكونية لالنعكاس الفني، 
الذي  الثوري اجلديد  ينتقل إىل مناقشة األدب  ورؤية ماضوية لألدب؛ لذلك مل 
نشأ يف ظل الثورة االشرتاكية، كام مل يلتفت إىل التقنيات الروائية احلداثية الغربية؛ 
فظل يراوح  يف مرحلته. ومع ذلك، فقد قسم تاريخ تطور الرواية إىل مخس مراحل 

هي: 
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الرأساميل،  املجتمع  قيام  مع  الرواية  ظهرت  حيث  الرواية،  والدة  مرحلة  ـ   1
وانصّبت جهود الروائيني )رسفانتس، ورابليه( ضد استعباد اإلنسان يف القرون 
الوسطى، ومتّثل احلرية كمثل أعىل. ومع ظهور تناقضات املجتمع البورجوازي، 
اضطر الروائيون إىل خوض غامر رصاعني: األول ضد عبودية اإلنسان يف املجتمع 
األسلوب  واتسم  اجلديد.  املجتمع  يف  اإلنسان  تدهور  ضد  والثاين  اإلقطاعي، 

بالواقعية الفانتازية.
وأصبحت  الفانتازية،  النظرة  تقّلصت  حيث  اليومي،  الواقع  غزو  مرحلة  ـ   2
األحداث والطبائع أكثر واقعية، حيث سيطرت الطبقة البورجوازية عىل املجتمع، 
فأحدثت التطورات األدبية مع سمولت وفيلدنغ يف األدب اإلنكليزي، وظهرت 

املحاوالت األوىل خللق )البطل اإلجيايب( الذي ينتمي إىل الطبقة البورجوازية.
3 ـ مرحلة شعر السلطة الروحية احليوانية، حني اتضحت كل تناقضات املجتمع 
البورجوازي، ودخلت الربوليتاريا ميدان الرصاع كقوة مؤثرة، ووضعت الثورة 

الفرنسية حدًا لألوهام البطولية ملنّظري الطبقة الرأساملية.
اإليديولوجية  شيخوخة  ومتثل  الروائي،  الشكل  وزوال  الطبيعية  املرحلة  ـ   4
الطبقي؛  الرصاع  فاحتّد  مستقلة،  قوة  الربوليتاريا  أصبحت  حني  البورجوازية، 
لكنه مل يظهر واضحًا يف األدب الروائي الذي اتسم بالذاتية واملوضوعية املصطنعة، 
حيث صّور األدباء الطبيعيون املجتمع كعامل ثابت وهنائي، وابتعدوا من النامذج 
الفردية، فاستبدلوها بالرجل املتوسط، ما أّدى إىل افتقاد الطابع امللحمي للرواية، 
واستعملوا الوصف والتحليل  عوضًا عن الرسد... ونقد زوال لبلزاك وستاندال 

يوضح مالمح هذا االجتاه.
موقفًا  اجتامعية  كطبقة  الربوليتاريا  وقفت  حيث  االشرتاكية،  الواقعية  آفاق  ـ   5
أمكن  وحيث  الرأساميل،  املجتمع  تناقضات  من  البورجوازية  موقف  عن  خمتلفًا 
خلق شكل ملحمي يف الرواية اجلامعية للنضال والتضامن يف املجاهبة؛ كام نجد يف 
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رواية )األم( ملكسيم غوركي. وعندما بدأ تشييد االشرتاكية، مل يبق مسّوغ لتدهور 
املجتمع.  تتناقض مصاحله مع مصالح  اإلنسان، فقد خلقت )بطاًل ملحميًا( ال 
الرواية  يف  امللحمي  الشكل  قمة  لشولوخوف  اهلادئ(  )الدون  رواية  وتصّور 

الواقعية االشرتاكية. 
الرفض  فيه  1920، ورصد  العام  الرواية(  )نظرية  كتابه  لوكاش  لقد أصدر      
تعّرض  ثم  دستويفسكي،  مؤلفات  يف  الصويف  والبعد  للرأساملية،  الرومانيس 
للعرص اليوناين فساّمه )العرص الذهبي( بسبب االنسجام الذي كان قائاًم بني الفرد 
واملجتمع، والروح الشمولية املنسجمة مع العامل اخلارجي، حيث مل يكن اإلنسان 
طموحاته  اتفاق  بفضل  تامًا  اطمئنانًا  يعيش  بل  جمتمعه،  يف  باالغرتاب  يشعر 
اهلومرية،  )امللحمة(  يتجىّل يف  ما  املوضوعي. وهذا  العامل اخلارجي  الروحية مع 
حيث مل يكن )البطل امللحمي( يشعر بعزلة أو يعيشها حتى يف حال انكساره، ألنه 
اخلارجي.  املوضوعي  والعامل  الداخيل  الذايت  عامله  بني  التوازن  عىل  دومًا  حيافظ 
فيعرف أن مصريه مسطور من قبل وموّجه من طرف اآلهلة، لذلك يظهر مساملًا 
تام لكون  باطمئنان  إرادة اآلهلة. وهو يشعر  وسلبيًا، ألن كل ما يؤديه يعود إىل 
القيم التي حيملها ويدافع عنها هي قيم املجتمع بأرسه. بيد أن )العرص الذهبي( 
التاريخ؛  الذي يعرضه  اليوناين  العرص  ينطبق عىل حقيقة  الذي ختّيله لوكاش ال 
لكن لوكاش وغريه من املفكرين األملان أسقطوا كل أحالمهم واهتامماهتم عىل 

ذلك العرص.
    ...ثم ظهرت )الرواية( مع نشأة املجتمع الرأساميل، يف الوقت الذي بدأ فيه اإلله 
املسيحي بالتخيّل ـ حسب لوكاش ـ عن الكون، ليبقى اإلنسان يف عزلة تامة، وال 
جيد جوهر الوجود إال داخل نفسه. عرص اختفت فيه الديانة لترتك املجال ملعرفة 
جديدة، فبدأت الروح تشعر بالعزلة، ودخلت يف رصاع مع العامل اخلارجي. لقد 
كانت الثقة باهلل تسمح بظهور امللحمة، ويف مرحلة انتقالية بني امللحمة والرواية؛ 
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امللحمة اإلغريقية. ثم جاء  بناء  القريب من  البناء  الفروسية ذات  ظهرت رواية 
التائه  املنحط  العامل  من  هربًا  خالد،  ميتافيزيقي  عامل  بخلق  سمح  الذي  اإليامن 
املثايل  العاملني:  هذين  يصّور  أن  دانتي  استطاع  وقد  واإلثم.  واحلرام  الظالم  يف 

والواقعي يف )الكوميديا اإلهلية( التي أخذت شكل امللحمة.
    لكن املجتمع الرأساميل سلب النفوس إيامهنا، فعاشت مأساة العزلة واالغرتاب. 
وظهر التناقض بني عاملني متضادين: عامل الروح بقيمه املطلقة، والعامل اخلارجي 
املرحلة،  هذه  لرسفانتس  كيشوت(  )دون  رواية  ومتثل  املنحطة،  النسبية  بقيمه 
عرب  املوضوعي،  الواقع  يف  حتقيقها  حياول  أصيلة،  قياًم  فيها  البطل  حيمل  حيث 
فاهتمه  اخلارجي؛  العامل  تطور  تفهم  مل  روحه  لكن  خمتلفة.  ومغامرات  أفعال 
بالزيف واالنحطاط. وألن البطل مل يكن يملك وعيًا شاماًل بالتناقض الصارخ 
بني ذاتيته وموضوعية العامل اخلارجي، فإن العامل مل يستجب له، وانزوت روحه 
ِد نفعًا، بل حّولته إىل أضحوكة، ذلك أن البطل  جُتْ يف أصالتها؛ ألن مغامراهتا مل 
حيمل قياًم معرفية يف وعيه من دون مراعاة طبيعة الواقع املادي، لذلك خيفق البطل 
يف حتويل أحالمه إىل واقع، فيصبح أمام أحد خيارين: إما أن يضطر إىل التكّيف 
مع العامل اخلارجي فيتنازل عن قيمه الذاتية، أو أن يظل حمافظًا عىل قيمه الذاتية، 

فينعزل داخل ذاتيته، بعيدًا من الواقع الذي يتغرّي ويتطور. 
مرحلة)الرواية  يف  اإلخفاق  من  ثاٍن  شكل  إىل  أّدى  اإلخفاق،  وهذا      
السيكولوجية( يف النصف األول من القرن التاسع عرش، حيث ظهر رصاع آخر 
النفس شاملة أكثر من كل ما يمكن  النفس والواقع اخلارجي، بسبب كون  بني 
للحياة اخلارجية أن تقدم هلا، أي أن هذا اإلخفاق يف تغيري العامل، أدى باألدباء إىل 
خلق حياة داخلية مكتفية بذاهتا وبعاملها الداخيل. ومل يعد الفرد يؤدي أي دور يف 

العامل اخلارجي. ومتّثل رواية )الرتبية العاطفية( لفلوبري هذه املرحلة. 
    ثم ظهرت )الرواية التعليمية( التي ال يغامر البطل فيها يف فعل يعرف إخفاقه 
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والعامل  األصلية  قيمه  بني  التوفيق  حياول  بل  ذاته،  داخل  ينزوي  ال  أنه  كام  فيه، 
النسبي، مرتكزًا عىل جتربته احلياتية كفرد، وحماوالً فهم الواقع اخلارجي. ولكن 
معاشة،  حياتية  جتربة  متّثل  وإنام  له،  رفضًا  وال  للعامل  قبوالً  متّثل  ال  الكيفية  هذه 
تغيري  يمكنه  ال  الذي  البطل  ذاتية  عىل  اخلارجي  العامل  فيها  يسيطر  فهم  وحماولة 
رواية  ومتّثل  األصلية.  قيمه  فقدان  دون  من  معه  التكّيف  يمكنه  ال  كام  العامَل، 

)وهللم ميسرت( جلوته هذه املرحلة.
آفاق  اكتشاف  إىل  املأسوية  نظرته  لوكاش  يتجاوز  الرواية(  )نظرية      ويف ختام 
التغري يف املستقبل يف روايات تولستوي ودستويفسكي التي تبرش بعرص جديد، 
إذ يرفض أبطال تولستوي ثقافة العامل الوضعي، ويتجهون نحو البحث عن عامل 

آخر جيدونه يف الطبيعة.
    وعندما قامت ثورة أكتوبر 1917، اعتقد لوكاش أن العامل اجلديد الذي كان يبرش 
به دستويفسكي يف رواياته قد أقبل، وأن القيم األصلية سوف تتحقق يف الواقع، 
يف  االمرباطوري  احلكم  سقط  وعندما  حانت.  قد  اإلثم  لعامَل  النهاية  بداية  وأن 
املجر العام 1918، وصعدت إىل احلكم جمموعة من الديمقراطيني البورجوازيني 
يف  واشرتك  قائده،  وأصبح  الشيوعي،  احلزب  إىل  لوكاش  انضّم  الراديكاليني؛ 
احلكومة الشعبية املجرية كمحافظ شعبي للثقافة. وعندما سقطت هذه احلكومة 
معهد  يف  عمل  حيث  موسكو؛  إىل  منفاه  غادر  ثم   ،1930 العام  فيينا  إىل  هاجر 

ماركس ـ إنجلز للعلوم اإلنسانية.
االجتامعية  الظروف  )لوكاش(  حيلل  سكوت(  )والرت  لروايات  دراسته  يف      
والتارخيية التي عاش فيها الكاتب والرت سكوت، ثم ينتقل إىل اخللفية الفلسفية 

التي كانت وراء أعامله، فيجدها ممثلة يف الفلسفة املثالية هليغل.
    ويميز )لوكاش( بني امللحمة والرواية. وهو متييز سبقه إليه هيغل... فصحيح 
أن لوكاش تبنّى النظرية اهليغلية عن الرواية.. إال أنه مل يأخذ بجميع التفسريات 
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اهليغلية، وعىل اخلصوص تفسري الشعر امللحمي الذي رأى فيه لوكاش تعبريًا عن 
وحدة الكتلة التارخيية ومتاسكها؛ نظرًا إىل انعدام الرصاع الطبقي. كام أن هيغل –
حسب لوكاش- مل يفهم حقيقة الرواية كتعبري عن التناقضات االجتامعية بسبب 

الرصاع حول املصالح.
الرواية  أنه مل يفصل بني )مضمون(  أما اليشء املهم يف نظرية )لوكاش( فهو      
وشكلها.  الرواية  مضمون  حتدد  التي  هي  االجتامعية  فالتناقضات  و)شكلها(. 
والرصاع واملواجهة بني األبطال كلها من نتائج التصّدع الذي حصل يف املجتمع 

الرأساميل اجلديد.
    غري أن )لوكاش( حرص نظريته الروائية يف حدود ضيقة؛ سببها تشّبثه املطلق 
بناء  يف  العاملة  للطبقة  األسايس  الدور  تعطي  التي  التارخيية  املادية  بتحليالت 
إىل  حتاًم  ستؤول  البورجوازية  الرواية  أن  يرى  كان  وهلذا،  االشرتاكي؛  املجتمع 
العرص  يف  الرواية  تطور  حلقات  من  اخلامسة  احللقة  ستحقق  التي  الربوليتاريا 

احلديث، وهي حلقة الواقعية االشرتاكية.

• بني لوكاش وغولدمان وباختني	
   نجد لـ)لوسيان غولدمان( صيغًا متكاملة املعامل خلطوات نقد سوسيولوجي، 
يستند إىل أفكار لوكاش، مع تأسيس عدد من املفاهيم اجلديدة وبلورهتا، من مثل 

مفهوم )الفهم( و)التفسري( و)البنية الدالة(، و)رؤية العامل(..
عمقًا  أكثر  صورة  يديه  عىل  اجلديل  النقدي  املنهج  اكتسب  الذي  فلوكاش      
وانسجامًا، أقام دعائم سوسيولوجيا الرواية استنادًا إىل النظرية اجلدلية التي تفرس 
الفن بأنه تعبري غري مبارش عن الرصاعات االجتامعية القائمة يف املجتمع. ومجع 

بني اإليديولوجي والفني من أجل الوصول إىل تقييم صحيح لإلبداع األديب.
    ويعد لوكاش من “أهم” األعالم الذين أهتموا باملنهج البنيوي التكويني؛ فجل 
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اجلهود التي بذلت يف نطاق هذا املنهج كانت موجهة بالدرجة األوىل إىل األعامل 
الروائية، ما يعطي اإلنطباع بأن نظرية الرواية قد بدأت – مع هذا املنهج بالذات- 
تأخذ طريقًا نحو الشكل. وليس من قبيل الصدفة أن يكتب “ لوكاش” نفسه كتابًا 

حيمل عنوان “ نظرية الرواية” سنة 1920م.
التي تبناها بعده  “رؤية العامل”      ومن املعروف أنه كان من بني من بلور فكرة 
“غولدمان” ؛ ففي دراسة عن “ والرتسكوت”، ربط الرؤية الفكرية هلذا الكاتب 
بتصور عن التاريخ بدأ يتشكل يف أوروبا حتت تأثري فلسفة “هيجل” ، وهو تصور 
يؤمن بالتطور؛ ولكن يف حدود اإلصالحات اجلزئية التي ال تغري الواقع بشكل 

تام.
دراسته  ويف  الفلسفي”،  التارخيي  بـ“املفهوم  العامل  لرؤية  لوكاش  أملَح  وقد    
الفكرية  اخللفيات  حتليل  يف  أسهب  الفرنسية”،  والواقعية  “بالزاك  عن  أيضًا 
إيامنًا  عنده  فوجد  لرواياته”؛   “ بالزاك  إبداع  وراء  كانت  التي  وااليدولوجية 
بمبادئ األرستقراطية، ويف الوقت نفسه، مياًل ملموسًا نحو مناقضة هذا الفكر 
أعامل  َهْت  َوجَّ التي  الفكرية  األسس  هذه  خالل  ومن  نفسه،  األرستقراطي 
نظرية  ببناء  يتعلق  ما  يف  األمهية  شديد  موضوعًا  “لوكاش”  أثار  “بالزاك”، 
الرواية، وهو التفاوت املوجود احيانًا بني االنتامء االجتامعي، واالنتامء الفكري 
للكاتب. ولقد كانت هذه النقطة بالذات ال تعطى اهتاممًا كبريًا من طرف النقاد 
بشكل  نبهوا  من  أوائل  من  كان  لوكاش  فإن  السبب؛  وهلذا  األوائل؛  اجلدليني 
عن  ينشأ  الذي  الفادح  اخلطأ  يف  الوقوع  من  الناقد  احتياط  رضورة  إىل  واضح 
النظرية امليكانيكية يف تفسري أعامل الروائيني، اعتامدًا عىل أنتامءاهتم االجتامعية، 
يتعلق األمر  يعلنون عنها بشكل مبارش، فعندما  التي  اعتامدًا عىل معتقداهتم  أو 
النظرية  املعتقدات  بني  كبري  تفاوت  أحيانًا  حيدث  قد  فإنه  الروائي؛  باالبداع 
بعض  أو  عمله  يف  تتحكم  التي  الفكرية  الرؤية  وبني  للكاتب،  وااليدولوجية 
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أعامله، فاإلبداع جيرد املبدع أحيانًا حتى من أفكاره الراسخة1.
ألنه  األول،  الطراز  من  هيغيل  ديالكتيكي  كتاب  إنه  غولدمان:  عنه  يقول       
اإلشكايل2.  الشخص  هو  الراهن  للعامل  مالءمة  األكثر  البرشي  النوع  أن  يؤكد 
ومع لوكاش، استفادت نظرية الرواية من مكاسب الفلسفة الكالسية يف مضامر 
الرواية التي هي –عند لوكاش- )الشكل األديب الرئيس لعامل مل يعد فيه اإلنسان 

يف وطنه، وال مغرتبًا كل االغرتاب.
إليها.  وأضاف  لوكاش،  أستاذه  إنجازات  من  استفاد  غولدمان(  فـ)لوسيان      
ويف العرشينات اطلع )باختني( عىل كتاب )نظرية الرواية( للوكاش. فأعّد فرضية 
مناقضة، ولكن اجلمهور مل يستطع أن التعرف إليها إال بعد مخسني عامًا. ويتعلق 
حيث  طارئًا،  أدبيًا  نوعًا  بوصفها  الرواية  يف  والشعبية  امللحمية  بالعنارص  األمر 
يفرتض باختني قانونًا خاصًا بالرواية، يقتبسه من األستطيقا الرومانسية األملانية، 
وهذه  وحوارية...  وبالغية  تارخيية  أجزاء  الرواية  ففي  وغوته؛  هيغل  وأفكار 
األساليب تتداخل وتتشابك لتجعل من الرواية أحدث األنواع األدبية، بوصفها 

شكاًل غري مكتمل، وتطورًا مستمرًا.
    فغولدمان  تأثر بلوكاش وعده أستاذه، وال سيام يف كتبه الثالثة األوىل: )الروح 
الطبقي(  والوعي  و)التاريخ   ،1920 الرواية(  و)نظرية   ،1911 واألشكال( 
منها:  الكتب؛  من  عددًا  األملانية  عن  له  وترجم  كتابًا،  عنه  وضع  وقد   .1923
حتى  عرش  الثامن  القرن  من  األملاين  لألدب  موجز  و)تاريخ  وعرصه(،  )غوته 
أيامنا(. والواقع أنه ال يمكن فهم تأمالت )غولدمان( من دون ربطها بمنبعها، 

1 ـ محيد حلمداين، النص الروائي واإليديولوجيا، ص61 ،  62
2 ـ يعلن )لوكاش( القطيعة بني البطل والعامل، فيطلق تسمية )البطل اإلشكايل( عىل الشخصية التي 

تبحث عن القيم األصيلة يف العامل املنحّط.
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أي بلوكاش الشاب، حيث التقى معه يف عدد من املقوالت؛ أكثرها أمهية: مفهوم 
البنية الداللية، والنظرية الكلية، والوعي املمكن، والتشّيؤ.

    فمقولة )التشّيؤ( التي جاء هبا غولدمان، عىل الرغم من أهنا وجدت لدى فالسفة 
وعّمقها  طّورها  الذي  هو  لوكاش  أن  إال  وسارتر،  نيتشه  أمثال  العرشين  القرن 
التشّيؤ والواقع االقتصادي  الطبقي(؛ حيث ربط بني  )التاريخ والوعي  يف كتابه 
الرأساميل؛ مرتكزًا يف ذلك عىل مقولة ماركس )توثني السلعة(، حيث ختلق السلعة 
عالقات معينة بني املنتج واملستهلك. وبام أن للسلعة قيمتني: فائدهتا االستعاملية، 
القيمة  عىل  الرتكيز  يف  أفرط  الرأساميل  املجتمع  فإن  التجارية؛  التبادلية  وقيمتها 
)التشيؤ(،  يسودها  الناس  بني  االجتامعية  العالقات  جعل  ما  التجارية،  التبادلية 
حيث تنحرص العالقات بالسلع املنتجة وحدها، فتغيب صورة اإلنسان وصفاته، 
فيتحّول  املنتجني،  جمموع  عىل  العمل  أرباب  فيها  يسيطر  عالقات  حملها  لتحّل 
أو  السلعة  عىل  الرتكيز  هذا  وبسبب  )أشياَء(.  إىل  املنتوجات  وتتحّول  املنتجون 
توثينها )اختاذها وثنًا ُيعبد( تتحّول القيمة اإلنسانية إىل قيم سلعية تتحّكم برشوط 
إنتاجه  )كمية(  خالل  من  إليه  وُينظر  فحسب،  إنتاج  كأداة  وبالعامل  العمل، 

فحسب، بغض النظر عن قيمته كإنسان.
العمل؛ ألنه  إلغاء  فقد طرح ماركس رضورة  )التشّيؤ( هذه،      وكعالج حلالة 
السبب يف شقاء العامل، وألنه عملية توتر يعيشها العامل عىل حساب إنسانيته 
وكرامته. كام يعيشها رب العمل يف وهم وغياب عن الواقع. بينام يرى لوكاش 
االستالب(  )أو  التشّيؤ  هذا  تلغي  أن  تستطيع  التي  الطبقة  هي  الربوليتاريا  أن 
عندما تعي موقعها يف نظام العمل الرأساميل، أي عندما تدرك دورها األسايس يف 
حركة التاريخ. أما )غولدمان( فقد جتاوز البعد االقتصادي لنظرية )التشّيؤ( إىل 
الثقافة الداخلية للطبقات الثورية، فتبنّى مفهوم )الكتلة التارخيية( لغراميش الذي 
يرّكز عىل أن وعي املجموعة ليس جمرد انعكاس لوضعها االقتصادي، وإنام هو 
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عامل فّعال، وأن الربوليتاريا  هي وحدها التي تستطيع أن تلغي هذا االستغالل 
واالضطهاد عندما حتقق املجتمع الال طبقي.

    ومن الناحية التارخيية، يرجع ظهور مفهوم البنية الداللية الدينامية أساسا إىل 
جورج لوكاتش الذي استعمل هذا املفهوم يف كتابه )التاريخ والوعي الطبقي(؛ 
ولكننا مع ذلك، كام يوضح ذلك لوسيان غولدمان؛ ال بد من اإلشارة إىل أن هذا 
املفهوم كفكرة عامة جمردة وفلسفية كان يوجد قبل هذا الوقت يف مركز اجلدل 
اهليغيل، وقد أخذه ماركس بعد ذلك مبعدا عنه كل ما كان عند هيغل من تأمل، 
لوكاتش  إن  القول:  ويمكن  امللموس.  االختباري  للبحث  وسيلة  فيه  وجعل 
االشرتاكية  مؤسسها  مسامهات  مطورًا  اجلديل،  املدخل  حمددات  جل  كون  قد 
العلمية )ماركس وانجلز(، ومقاالت لينني وتنظريات انطونيو جراميش )1891 
ال  عمل  أو  أديب  أي  أن  )لوكاتش(؛  ملداخالت  املحركة  والفكرة   .)1937  -
يبزغ من العدم، بل حيرض ويشرتط ويولد يف سياق مسار تارخيي اجتامعي حيدده 
ويفرسه وجييب عن مشكالته؛ ولدى لوكاتش؛ فان العالقة بني األدب واملجتمع 
ال حتدث بأسلوب االنعكاس املبارش؛ بل بمنهجية جدلية؛ انطالقا من أفكار – 
ماركس – التي يراها هي التي أوصلت نظرية االنعكاس إىل كامهلا اجلديل؛ أي إىل 
تصور جديل صحيح للعالقة بني الوجود والوعي. عىل هذا األساس؛ فان تطبيق 
هذا املفهوم عىل النص الشعري، جيعلنا نتأكد من أن هذا األخري ليس بنية شكلية 
ألن  دينامية؛  داللية  بنية  وإنام  فحسب؛  وعالمات  وعنارص  وهناية  ببداية  تتميز 
»أي سلوك برشي هو حماولة إلعطاء إجابة دالة لوضعية معطاة؛ وبالتايل لتحقيق 

التوازن بني فاعل الفعل.. واملوضوع الذي يقع عليه الفعل..
    وعىل الرغم من أن )غولدمان( كان حيرص عىل االستفادة من أستاذه )لوكاش(، 
فإن هذا مل يفقده روحه النقدية جتاهه، فأبدى حتفظه عىل بعض مقوالت لوكاش؛ 
لوكاش  كان  بأدباء  واهتم  االشرتاكية،  والواقعية  النقدية  الواقعية  مثل:  من 
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وباسكال،  ومالرو،  وسارتر،  جينيه،  وجان  بودلري،  أمثال:  منهم  يتحسس 
وراسني، وغريهم. 

الذي  للعامل(  الرؤية  النص؛ فهو )مفهوم  املفهوم اآلخر - لسوسيولوجيا  أما      
باالنعكاس يف  التي تقول  النظرة اآللية  إليه وسيلة للتخلص من  اللجوء  يشكل 
اإلنتاج األديب؛ واملفهوم يعني من حيث اجلوهر النسق الفكري الذي يسبق عملية 
حتقق اخللق األديب؛ أي الكيفية التي حيس وينظر هبا املبدع )الشاعر.. أو الروائي( 
للعامل هي وجهة  »الرؤية  – فإن  يقول ل. غولدمان  الواقع االجتامعي. وكام  إىل 
باستثناءات  أن فكر األشخاص  إالّ  الواقع؛  نظر ملتحمة وموحدة حول جمموع 

حمدودة، قلام يكون ملتحاًم وموحدًا.
    إن الرؤية للعامل هي بمعنى آخر؛ نسق التفكري الذي »يفرض نفسه يف بعض 
متشاهبة؛  واجتامعية  اقتصادية  أوضاع  يف  توجد  الناس  من  زمرة  عىل  الرشوط 
يعون  فالذين  ذلك؛  من  الرغم  عىل  ولكن  االجتامعية،  الطبقات  بعض  عىل  أي 
له،  واحد  كل  وعي  طريقة  اختالف  من  الرغم  وعىل  قلة.  الفكري  النسق  هذا 
فإن احلدود الفاصلة واملميزة لطرائق هذا الوعي تكاد تذوب، لتكون رابطة من 
املشاعر واألفكار تقرب هؤالء الناس بعضهم من بعض، وتدفعهم إىل معارضة 

الطبقات االجتامعية األخرى. 
    إن العمل األديب عامل رمزي، تنشئه مجاعة اجتامعية يمثلها شخص املبدع، وهلا 
بل هي اجلامعة  فردي،  إبداع  ليس جمرد  فهو  ثم؛  العامل، ومن  رؤية مشرتكة جتاه 
االجتامعية ممثلة يف مبدعها، أو ما يطلق عليه جولدمان )التفاعل اجلمعي(؛ إذ من 
خالل عالقة االنتامء أو األصل بني اجلامعة ومبدعها متر عن وعي أو ال شعور قيم 
اجتامعية وسياسية وأيديولوجية تؤسس بناء منطقيا يسمى )الرؤية(؛ والن هذه 
الكون؛  املوقف االجتامعي والسيايس جتاه  للعامل(؛ ألهنا تعني  الرؤية هي )رؤية 
فإهنا تبتعد من كوهنا نسقا فرديا؛ لذلك، فهي حتتضن جتربة مجاعة اجتامعية بعينها؛ 
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وما دام الفرد ال يستطيع أن يفرز عالقاته إال باملجتمع وفيه؛ فإن وعيه الفني ال 
يكون سوى جتسيد للوعي السيايس، وحمصلة له يف موقفه من الواقع االجتامعي 

والتاريخ...

• ثانيا: املنهج البنيوي التكويني مع غولدمان وتالمذته	

- متهيد
• معنى البنيوية التكوينية:	

  قال ابن رشيق: ) التوليد( أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقّدمه 
أو يزيد فيه زيادة، فلذلك يسّمى )التوليد(، وليس )باخرتاع( ملا فيه من االقتداء 
بغريه، وال يقال له أيضًا) رسقة( إذا كان ليس آخذًا عىل وجهه، مثل ذلك قول 

امرئ القيس:
سموُت إليها بعدما نام أُهلها    سُموَّ َحَباِب املاِء حاالً عىل حاِل

    فقال عمر بن عبد اهلل بن أيب ربيعة، وقيل وضاح اليامين:
فأسقط علينا كسقوط الندى       ليلَة ال ناٍه وال زاجُر  

   فوّلد معنى مليحًا أقتدى فيه بمعنى امرئ القيس، من دون أن يرشكه يف يشء 
من لفظة، أو ينحو نحوه إال يف املحصول، وهو لطف الوصول إىل حاجته يف 

خفية1.
علوم  عّدة  بني  مشرتكة  نزعة  هي  البنائية،  منها  تشتق  التي  البنيوية  وكلمة     
كعلم النفس، وعلم السالالت لتحديد واقعة برشية بالنسبة إىل جمموع ُمنظم، 
فهي نظرية قائمة عىل حتديد وظائف العنارص الّداخلية يف تركيب اللغة، وُمبينة 

1ـ   بدوي طبانة، معجم البالغة العربية، دار العلوم للطباعة والنرش، الرياض، 1982م، ص948
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مندرجة  هي  واملقابالت،  املوازنات  من  ملجموعة  املحّددة  الوظائف  هذه  أن 
حتديد  خالل  من  إال  مستقل  وجود  لألعضاء  وليس  واضحة،  منظومات  يف 

وظائفها العامة1.
    يتضح »أن مفهوم البنية )Structure(، ومفهوم التكوين )Genese( مها 

األساس الذي تقوم عليه البنيوية التكوينية«2.
   فالتكوين أو التوليد ال يتضمن أي بعد زمني يعيد اليشء املدروس إىل تاريخ 
والدته ونشأته. فالبعد الزمني يف هذا الشأن ثانوي جدًا، وال خيفي ُغولدمان 
عدم أرتياحه لكلمة بنية خلشيته من الثبات والسكون اللذين يمكن إضفاؤمها 
بالسكون؛  انطباعًا  لألسف،  بنية،  كلمة  الشأن: »حّتمل  هذا  يف  فيقول  عليها، 
البنى؛ ألهنا ال توجد يف  وهلذا فهي غري صحيحة متامًا. وجيب أال تتكلم عىل 
عمليات  عىل  نتكلم  وإنام  وجيزة،  وملدة  نادرًا  إال  الواقعية  االجتامعية  احلياة 

تشكل البنى«3.
باألعامل  ترتبط  غولدمان  هبا  يأخذ  التي  البنية  فإن  املنظور؛  هذا  ومن 
والترصفات اإلنسانية، إذ يكون فهمها حماولة إلعطاء جواب بليغ عىل وضع 
إنساين معني؛ ألهنا ُتِقيم توازنًا بني الفاعل وفعله أو بني األشخاص واألشياء. 
النشأة  إىل  الرجوع  دون  من  الداللية،  تعني  هنا  التوليدية  أو  التكوين  فصفة 

بالرضورة.
البنيوية«، إىل أن هدف هذا  وقد أشار عبد السالم املسّدي يف كتابه »قضية 

1ـ   صبور عبد النور،املعجم األديب، دار العلوم للماليني، ط2، لبنان، بريوت،1984م، ص52
2 ـ  محيد حلمداين، النقد الروائي واإليديولوجيا، - من سوسيولوجيا الرواية إىل سوسيولوجيا النص 
الروائي- املركز الثقايف العريب، ط1، بريوت احلمراء، الدار البيضاء، الشارع امللكي، 1990م، ص68.

3ـ   شحيد مجال، يف البنيوية التكوينية، جملة املعرفة، السنة التاسعة عرش، العددان)225، 226(، ترشين 
الثاين) نوفمرب( كانون األول، )ديسمرب(، 1980م، ص29.
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املصطلح من منظور غولدمان، هو إقامة توازن بني العامل اخلارجي) الذي حييط 
مثاًل(،  واالختالل  والنزوحات  والفتوحات  احلروب  إليه  ويرسل  باإلنسان 
والعامل الداخيل) الذي ينبعث من اإلنسان واملجموعة البرشية بغية التفاعل أو 
الرفض(، ويرى غولدمان أن هذا التوازن يتبدل من جمتمع إىل آخر، ومن حقبة 

زمنية إىل أخرى1.
تارخيية،  اجتامعية  ظاهرة  بوصفه  باألدب  التكويني  البنيوي  املنهج  ويعنى      
املوجودة بني  العالقات  التي يفرسها يف إطار  بنياته اخلاصة  آخذا يف احلسبان 

العنارص املكونة هلا، وبينها وبني العنارص اخلارجية املتفاعلة معها...

• البنيوية التكوينية عند  لوسيان غولدمان:	
    وفق املنهج البنيوي، يغدو الفاعل احلقيقي يف اإلبداع الثقايف، متمثال باملجموع 
اإلبداعي  العمل  املنعزل2... فاجلوهر األسايس يف  الفرد  االجتامعي، وليس يف 
إىل  يرجع  ال  اجتامعية...(،  ونظرية  وفلسفة،  ونحتا،  ورسام،  ونثرا،  )شعرا، 
يرتبط بشكل  العقلية والفنية وحسب، بل  الفرد/املبدع وقدراته  إمكانات ذلك 
حاسم بام يطلق املجموع االجتامعي من مقوالت فكرية وقدرات مجاعية واعية، 
الرؤية  أو  العامل،  اىل  بالرؤية  تسميتها  عىل  اتفق  ضامة،  أو   شاملة  بنية  شكل  يف 

الكونية3.
     لقد حاول غولدمان التعريف هبذا املصطلح، عىل الرغم من صعوبة املهمة؛ 

1 ـ   عبد السالم املسدي، قضية البنيوية، دراسة ونامذج، وزارة الثقافة، ط1، تونس، 1991م، 
ص208.

  Lucien Goldmann. Pour une sociologie du roman. Coll. Idees/ 2 ـ  
Gallimard. Paris 1975 No 139. P16

3 ـ   خليل أبو جهجه، الرؤية الكونية يف أدب ميخائيل نعيمة، ص11
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فقال: »إهنا جمموعة من »التطلعات واالحساسات التي جتمع أفراد جمموعة ما-
الطبقات-  املجموعات-  ملناوأة  وتدفعهم  اجتامعية-  طبقة  األحيان  أغلب  ويف 

األخرى«.
عن  تعبري  هو  إبداعي،  عمل  كل  األديب،  الصعيد  عىل  غولدمان،  وبحسب       
»الرؤية إىل العامل؛ ألن األديب العبقري هو الذي يرتقي بوعيه النسبي اىل التامسك 
األويل، لرؤية العامل؛ أي لذروة »الوعي املمكن: وهو الوعي الذي متلكه املجموعة 
االجتامعية، وهو متقدم عىل الوعي الفعيل الذي يمتلكه األفراد العاديون املنتسبون 

اىل هذه املجموعة««.
    أما اإلنسان املبدع والعبقري؛ فهو متقدم عىل هؤالء األفراد؛ ألنه قادر عىل أن 
يعكس يف نتاجه الفني والفكري، البنى الذهنية، واملقوالت الفكرية، والتطلعات 
واالحساسات التي جتمع أفراد املجموعة التي ينتسب إليها، انطالقا من امتالكه 

الوعي املمكن هلذه املجموعة.
      فالوعي املمكن هو وعي رؤيوي يتطلع اىل املستقبل ويتحقق فيه، وينزع اىل 
إحداث تطور نوعي، تشهده الطبقة أو املجموعة االجتامعية التي يعود اليها هذا 
الوعي، ويشكل ذروة ما يدركه وعي أبناء هذه الطبقة كمجموع، وإن كان الداعي 
اىل بلورة هذا الوعي، الذات اجلامعية للطبقة أو اجلامعة؛ فإن الذين جيسدونه هم 
العباقرة من شعراء وكتاب وفالسفة وفنانني عىل اختالف أنواعهم...  املؤلفون 
ومن قادة تلك الطبقة من مصلحني اجتامعيني وسياسيني وروحيني وعسكريني.. 
ملعظم  فعليا  ملكا  ويعد  وحارضا،  ماضيا  املتحقق  الوعي  فهو  الفعيل،  الثاين  أما 

أفراد الطبقة أو املجموعة االجتامعية...1

Lucien Goldmann. Marxism et science humaines. (Coll. Idees/ 1 ـ   
Gallimard. Paris 1970. No 228. P42. 97-104. 121-124. 330-336

- وينظر: أبو جهجه، الرؤية الكونية...، ص12
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     واستبعد غولدمان، من منهجه »الطرق الفقهية اللغوية«، أو الوضعية، والطرق 
احلدسية العاطفية، واعتمد بدال منها، الطرق »اجلدلية«؛ وأبدى الشك يف إمكان 
صاحبه  سرية  اىل  العودة  عرب  وصحيح،  جمد  بشكل  وتفسريه  األديب  النص  فهم 
صاحبه  اىل  النص  من  ليس  االجتاه،  رضورة  وأكد  فحسب،  واخلاصة  الذاتية 
النص  صاحب  يشكل  التي  االجتامعية  املجموعة  اىل  النص  من  وإنام  فحسب؛ 

جزءا منها.
ولد  الذي  غولدمان  يد  عىل  تطورت  قد  لوكاش،  أفكار  تكون  وهكذا،      
حيث  رومانيا  يف  بوتوزالن  مدينة  يف  طفولته  وقىض  1913م،  سنة  ببوخارست 
أكمل دراسته. بعد البكالوريس هيأ إجازة يف احلقوق يف بوخارست؛ حيث احتك 
اكتشف األعامل  فيينا حيث  إىل  1933م  املاركيس، وانتقل سنة  بالفكر  أول مرة 
الثالثة الكربى للوكاش )الروح واألشكال(، )نظرية الرواية(، )التاريخ والوعي 
املركز  ملحق  منصب  عىل  وحصل  باريس  إىل  عاد  فرنسا  حترير  بعد  الطبقي(. 
الوطني للبحث العلمي، ثم عىل منصب مكثف لألبحاث، يف هذه األثناء، أعّد 
أطروحة دكتوراه يف األدب، بعنوان: )اإلله املختفي، دراسة يف الرؤية املأسوية يف 
» أفكار« باسكال ومرسح راسني(؛ وهي دراسة حتليلية ماركسية لألدب بداللة 
البنيات الذهنية اجلامعية التي أنشأهتا املجموعات االجتامعية. ثم ألف غولدمان- 

بطلب من اميل برييه- )العلوم اإلنسانية والفلسفة( الذي ظهر سنة 1952م...
    نرش سنة 1959م )أبحاثًا جدلية(؛ وهي جمموعة أبحاث حول علم اجتامع 
يف  األديب  االجتامع  علم  قسم  مدير   1964 سنة  وأصبح  والفلسفة.  األدب 
علم  أجل  وأصدر)من  احلرة.  بروكسيل  جامعة  يف  االجتامع  علم  مؤسسة 
مشكالت  عىل  حياته،  من  األخرية  احلقبة  يف  اهتاممه  وركز  الرواية(،  اجتامع 
املجتمع الغريب املعارص، وكتاباه األخريان )البنيات الذهنية واإلبداع الثقايف( 
التي  بالعوامل  النظري  اهتاممه  عن  يعربان  اإلنسانية(،  والعلوم  املاركسية  و) 



219

يمكن أن تسمح للمجتمع الغريب باالجتاه نحو االشرتاكية.
التكوينية؛  البنيوية  منهج  يف  األعالم  »أهم«  أحد  غولدمان  لوسيان  ويعّد      
فهو الذي أرسى دعائم هذا املنهج حني أعتمد بعض مقاالت أستاذه جورج 
النقد  يف  باورت  دوالن  فعل  كام  األورويب،  النقد  فشغل  وطورها،  لوكاش، 

العاملي...
    والبنيوية التكوينية اجتاه نقدي يرى أن املنهج البنيوي الشكالين قد وصل 
يربطه  أن  النص وحده من دون  اقترص عىل  املسدود، حني  الطريق  إىل  بالنقد 
النصية  الدراسة  لريفد  التكويني  البنيوي  املنهج  فجاء  االجتامعية،  بظروفه 

لألدب  بدراسة الوسط االجتامعي الذي أبدعه.
    »ويستهدف لوسيان غولدمان من وراء بنيويته التكوينية، رصد رؤى العامل 
من األعامل األدبية اجليدة؛ عرب عمليتي الفهم والتفسري، بعد حتديد البنى الدالة 
يف شكل مقوالت ذهنية وفلسفية. ويعّد املبدع يف  النص األديب فاعاًل مجاعيًا 
اجتامعية  طبقة  مع  تتصارع  وهي  إليها،  ينتمي  اجتامعية  طبقة  وعي  عن  يعرب 
آمال  الفاعل اجلامعي، يرتجم  أن هذا  للعامل؛ أي  أخرى هلا تصوراهتا اخلاصة 
الطبقة االجتامعية التي ترعرع يف أحضاهنا، ويصيغ منظور هذه الطبقة أو رؤية 

العامل التي تعرب عنها بصيغة فنية ومجالية تتناظر مع الواقع«.
»ظاهرة  كتابه«:  يف  بنّيس  حممد  يرى  كام  التكويني،  البنيوي  املنهج  ويقدم      

الشعر املعارص يف املغرب« عىل مبدأين عرّب عنهام غولدمان:
-املبدأ األول: يتمثل يف: »أن أول معاينة عامة يرتكز عليها الفكر البنيوي، تكمن 
يف أن كل تأمل يف العلوم اإلنسانية حيدث من داخل املجتمع، ال خارجه...، 
بل إن هذا التأمل جزء –تقل أو تكرب أمهيته حسب الوضعية بطبيعة احلال- من 

احلياة الثقافية هلذا املجتمع، ومن خالهلام، للحياة االجتامعية العامة...«
-املبدأ الثاين: يقول غولدمان موضحا املبدأ الثاين: »إن الفكرة الثانية األساسية 
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لكل علم اجتامع جديل وتكويني بنيوي هو أن األفعال اإلنسانية أجوبة شخص 
فردي أو مجاعي، تؤسس حماولة لتغيري وضعية معطاة يف اجتاه مالئم لتطلعاته. 
وهذا يعني أن كل سلوك، وبالتايل كل فعل إنساين، له خاصية دالة ليست دائاًم 

واضحة، ولكن الباحث جيب عليه إظهارها من طريق عمله.

- لوسيان غولدمان واإلله املختفي
)لوسيان غولدمان( )1913 - 1970( مفكر وناقد فرنيس من أصل روماين. 
ولد يف بوخارست، وانتقل العام 1934 إىل باريس حيث هيأ أطروحة دكتوراه 
يف االقتصاد السيايس. ويف العام 1940، هرب من االحتالل األملاين لفرنسا إىل 
سويرسا؛ حيث بقي يف أحد معسكرات الالجئني إىل سنة 1943؛ حيث توسط 
الفيلسوف )جان بياجيه( يف حتريره وإعطائه منحة دراسية ألطروحة الدكتوراه، 

ثم عّينه مساعدًا له يف جامعة جنيف، حيث تأثر بأعامله حول البنيوية التكوينية.

وبعد حترير فرنسا عاد )غولدمان( إىل باريس، وحصل عىل عمل كباحث يف 
بعنوان )اإلله  العلمي، وهّيأ أطروحة دكتوراه يف األدب  للبحث  الوطني  املركز 
 ،1956 املختفي: دراسة للرؤيا املأسوية ألفكار باسكال ومرسح راسني( العام 
فأثار هبا ضّجة كبرية يف النقد احلديث يف فرنسا. ثم وضع كتابه )أبحاث جدلية( 
 .1952 العام  والفلسفية(  اإلنسانية  )العلوم  كتابه  نرش  قد  وكان   .1959 العام 
ويف العام 1964 أصبح مديرًا لقسم علم االجتامع األديب بمؤسسة علم االجتامع 
العام  للرواية(  اجتامع  علم  أجل  )من  كتابه  فأصدر  احلرة،  بروكسل  بجامعة 
1964، ثم وضع )البنيات الذهنية واإلبداع الثقايف( العام 1967، و )املاركسية 

والعلوم اإلنسانية( العام 1970.

فرتمجت  املاركيس،  الفكر  ممثيل  كأحد  معروفًا  جعلته  األنشطة  هذه  وكل 
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أعامله إىل ما يزيد عن عرش لغات عاملية، وشاعت تصوراته وأفكاره. واحلق أن 
موقفه ال خيلو من مفارقة؛ فعىل الرغم من أنه يعلن نفسه تلميذًا ملاركس ولوكاش 
الشاب، فإن معاجلته لألدب جعلت بعض املاركسيني »األرثوذوكسيني« يصفونه 
بـ )التحريفية(، ويصمون منهجه النقدي بأنه )نزعة اجتامعية مبتذلة(، عىل الرغم 
من أنه استطاع أن يتجاوز مأزق البنيوية الشكلية إىل النص املفتوح عىل مرجعيته، 
البنيوي،  للمنهج  التالية  اخلطوة  جعلها  التي  السوسيولوجية  أبحاثه  خالل  من 

وشكلت منهجه النقدي الذي تفّرد به وأسس له.

دينامية  شخصية  لنشاط  شامل  وصف  تقديم  السهل  من  ليس  أنه  والواقع 
يف  منهجه  أن  ذلك،  آية  النقدي؛  نشاطها  أوج  يف  وهي  األسف-  –مع  انطفأت 
تطبيق املادية اجلدلية عىل دراسة األدب قد حقق هدفني يف وقت واحد؛ فقد أنقذ 
البنيوية الشكلية من انغالقها عىل النص املنقود وحده، كام أنقذ املنهج االجتامعي 
فجاء  فحسب.  هي  نظرها  وجهة  من  األدب  ُتقّيم  كانت  التي  إيديولوجيته  من 
بني  القائمة  العالقات  يؤكد  موضوعيًا  علميًا  منهجًا  التكويني(  البنيوي  )املنهج 
ال  العالقات  وهذه  أحضاهنا.  يف  النتاج  ولد  التي  االجتامعية  واملجموعة  النتاج 
التي  الذهنية  بالبنيات  وإنام  األديب،  واإلبداع  االجتامعية  احلياة  بمضمون  تتعلق 
بنيات شعورية أو  البنيات الذهنية ليست  هي ظواهر اجتامعية، ال فردية. وهذه 
ال شعورية، وإنام هي بنيات عمليات غري واعية؛ ولذا، فإن إدراكها ال يمكن أن 
يتحقق بوساطة دراسة النوايا الشعورية للمبدع، وال بوساطة حتليل حمايث، وإنام 
بوساطة بحث بنيوي؛ آية ذلك، أن الفرد الذي يعرّب عن الطبقة االجتامعية، وعن 
رؤيتها للعامل، إنام يترّصف انطالقًا من هذه البنيات الذهنية التي تسود املجموعة 

التي يعرّب عنها.

املضامني  وسوسيولوجيا  التكوينية  البنيوية  بني  يمّيز  غولدمان  فإن  وهبذا؛      
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األديب  النتاج  يف  واألشكال  املضامني  سوسيولوجيا  ترى  حني  ففي  واألشكال؛ 
العنارص  فيه إحدى  التكوينية، ترى  البنيوية  فإن  انعكاس للوعي اجلامعي،  جمرد 

املكّونة للوعي اجلامعي.

    إن التفسري السوسيولوجي هو أحد العنارص األكثر أمهية، يف حتليل العمل األديب، 
واالجتامعية  التارخيية  السريورات  أفضل ملجموع  بفهم  تسمح  التارخيية  واملادية 
التي  األدبية  واألعامل  السريورات  هذه  بني  العالقات  وباستخالص  ما،  حلقبة 
خضعت لتأثريها. ولكن التحليل السوسيولوجي ال يستنفد كل جوانب العمل 
األديب، وأحيانًا ال يتوّصل إىل مالمسته، فيظل خطوة أوىل ال بد منها للوصول إىل 
العمل األديب. واملهّم هو العثور عىل الطريق التي من خالهلا يعرّب الواقع التارخيي 

واالجتامعي عن نفسه عرب احلساسية الفردية للمبدع داخل العمل األديب.

    ويشكل مفهوم )البنية الداللية( األداة الرئيسة للبحث عند غولدمان يفرتض 
فيه وحدة األجزاء ضمن )كّلية(، والعالقة الداخلية بني العنارص، واالنتقال من 
رؤية سكونية إىل رؤية دينامية مضمرة داخل املجموعات يتجه نحوها فكر األفراد 
ووجداهنم وسلوكهم؛ ولكنهم ال يصلوهنا إال ملامًا، ويف حاالت متمّيزة يتطابق 
فيها موقفهم مع موقف طبقتهم االجتامعية أو جمموعتهم. وتظهر هذه احلاالت 

يف جماالت اإلبداع.

التي ينظر فيها إىل واقع معني،  الكيفية  العامل( عند غولدمان؛ فهي      أما )رؤية 
نوايا  املقصود هبا  النتاج. وليس  الذي يسبق عملية حتقق  الفكري  النسق  أو هي 
النتاج، بمعزل عن رغبات املبدع،  املؤلف، بل الداللة املوضوعية التي يكتسبها 
وأحيانًا ضدها. وهذه الرؤية ليست واقعة فردية، بل هي واقعة اجتامعية تنتمي إىل 
طبقة اجتامعية أو جمموعة اجتامعية، فهي –بالتايل- وجهة نظر متناسقة ملجموعة 
من األفراد. وقد بلور غولدمان منهجه البنيوي التكويني عىل مفاهيم )الكلية(، و 
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)البنية الدالة(، و )رؤية العامل(. وطبقها يف كتابه )اإلله اخلفي( عىل أفكار باسكال 
املطالبة  واحدة؛ هي  مأسوية  رؤيا  بينهام  اللذان جتمع  راسني؛ ومها  ومرسحيات 
حارض-  إله  مراقبة  حتت  اإلنسان،  يقّيد  ما  كل  ورفض  يشء،  بال  أو  يشء  بكل 
غائب يف آن معا. والوعي املأسوي نابع من وضع الطائفة اجلانسينية1 التي تطابق 
الرابع  لويس  عرص  يف  موّزعني  كانوا  الذين  الرداء  نبالء  إيديولوجية  مع  فكرها 
عرش بني والئهم للملكية، ومعارضتهم للملك الذي كان يسعى إىل إضعافهم. 
منها  ى  استقَّ التي  )اجلانسينية(  بمجموعة  اخلاص  الفكر  غولدمان  اكتشف  وقد 

باسكال وراسني2 أفكارمها اإلبداعية.

يف كتابه )املنهجية يف علم االجتامع األديب(، يضع غولدمان منطلقات )املنهج 
البنيوي التكويني( يف مخسة أمور:

1-إن عىل عامل اجتامع الثقافة أن يفهم األدب انطالقًا من املجتمع، وأن يفهم 
االجتامعية  احلياة  بني  اجلوهرية  والعالقة  األدب.  من  انطالقًا  املجتمع 
واإلبداع األديب ال هتّم مضمون هذين القطاعني، وإنام هتّم البنى الذهنية 
والكون  معينة  اجتامعية  لفئة  التجريبي  الوعي  تنظم  التي  املقوالت  أو 

1ـ   اجلانسينية: مذهب مسيحي يقوم عىل فكر الالهويت اهلولندي جانسينيوس )1585ـ  1638( الذي 
اشتهر بكتابه )أوغسطينوس( الذي نرشه العام 1630، وأحيا فيه مذهب القديس أوغسطني حول الَقَدر 

والعفو اإلهلي.
2 ـ  باسكال: )1623 ـ 1662( عامل وفيلسوف وكاتب فرنيس. أصدر يف املجال الديني كتابني مها: 
اخلواطر، والقرويات. يف األول يدّلل عىل معقولية اإليامن عىل أساس ال معقول. ومن األصوب أن 
نراهن عىل صحة الدين ما دام يكسبنا من دون أن نخرس. ويف الثاين 18 رسالة يدافع فيها عن اجلانسينيني 

وهياجم اليسوعيني يف تأويلهم للعفو اإلهلي.
مرسحياته:  أشهر  ومن  رويال(،  )بور  دير  يف  ترّبى  فرنيس:  مرسحي  شاعروكاتب  راسني:  -جان 
أندروماك )1667(، وميرتيدات )1673(، وإيفجيني )1674(، وفيدرا )1677(، واسرت )1689(، 

واتايل )1691(.
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التخيييل الذي يبدعه الكاتب.

2-إن جتربة الفرد الواحد هي أكثر إجيازًا من أن تقدر عىل خلق بنية ذهنية 
من هذا النوع، وال يمكن هلا أن تنتج إال عن النشاط املشرتك لعدد من 
اجتامعية  فئة  يشكلون  والذين  متامثلة...  وضعية  يف  املوجودين  األفراد 
من  جمموعة  مكثفة  وبطريقة  طويل  لوقت  عاشوا  والذين  امتياز،  ذات 
املشاكل، وجّدوا يف البحث عن حّل ذي داللة هلا. أي أن البنى الذهنية 
ظواهر  هي  وإنام  فردية،  ظواهر  ليست  الداللة،  ذات  املقوالتية(  )أو 

اجتامعية.

3-إن العالقة بني الوعي اخلاص بفئة اجتامعية ما، والبنية التي تنتظم كون 
العمل األديب، تكون مالئمة للباحث، متامثلة متاثاًل دقيقًا، إال أهنا غالبًا 

ما تشكل جمرد عالقة ذات داللة.

4-إن البنى الذهنية )املقوالتية( هي ما يمنح العمل األديب وحدته.

5-إن البنى الذهنية التي تنتظم الوعي اجلمعي، وتنقل إىل الكون التخيييل 
باملعنى  واعية  ال  وليست  واعية  ليست،  الفنان،  طرف  من  للمبدع 
غري  سريورات  ولكنها  ما،  كبتًا  يفرتض  الذي  املعنى  ذلك  الفرويدي؛ 
فإن  والعصبية، هلذا  العضلية  البنى  تنتظم عمل  التي  لتلك  مماثلة  واعية 
املحايثة، وعىل  األدبية  الدراسة  متعذر عىل  أمر  البنى  الكشف عن هذه 
الدراسة املتجهة نحو النّيات الواعية للكاتب، أو يف علم نفس األعامق، 

وال يمكن أن يبلغه سوى بحث من النمط البنيوي والسوسيولوجي1.

تقطيع  إىل  التكوينية تسعى  البنيوية  الدراسة  أن  املقدمات،  وينجم عن هذه 

1 ـ  حتليل اخلطاب األديب عىل ضوء املناهج النقدية احلداثية، دمشق، 2003 ، ص 234 - 235
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يتبّدى معه هذا املوضوع جمموعة من الترصفات  املوضوع الذي تدرسه إىل حد 
النص، وال  التي تكاد تشمل )كلّية(  )البنية(  الباحث  الداللة، ثم يكتشف  ذات 

يضيف إىل النص شيئًا من عنده.

وهكذا يبدو الفرق واضحًا بني )املنهج البنيوي التكويني( واملناهج النقدية 
التقليدية، كام يشرتك علم االجتامع التكويني مع التحليل النفيس. أما الفرق بني 

املنهج البنيوي التكويني واملناهج النقدية التقليدية فيتجىّل يف النقاط اآلتية:

لألفراد،  الواعية  للنّيات  األديب  العمل  فهم  يف  خاصة  أمهية  إيالء  1-عدم 
جزئي  عنرص  سوى  يشكل  ال  الوعي  ألن  للمبدعني،  الواعية  وللنّيات 
الواعية  النوايا  يعامل  أن  األدب  اجتامع  علم  فعىل  البرشي.  للسلوك 
للكاتب عىل أهنا جمرد عالمة من بني عالمات عديدة، وعىل أهنا نوع من 
التأمل يف العمل األديب. وعليه أن ُيصدر حكمه يف ضوء النص، من دون 

أن يعطيه أدنى امتياز.

عن  بحث  هو  الذي  بالتفسري  القيام  حني  الفرد  أمهية  يف  املبالغة  2-عدم 
للعمل  املنتظمة  الذهنية  البنية  اختذت  التي  اجلامعية  أو  الفردية،  الذات 
األديب بفضلها طابعًا وظيفيًا ذا داللة. فالعمل األديب يكاد يمتلك وظيفة 
غالبًا  الفردية  الوظيفة  هذه  أن  إال  كاتبه،  إىل  بالنسبة  داللة  ذات  فردية 
اخلالص  األديب  الطابع  تنتظم  التي  الذهنية  بالبنية  مرتبطة  تكون غري  ما 
للعمل. فاملرسحيات التي كتبها )راسني( تكتسب داللة ما انطالقًا من 
رجال  مع  الالحقة  عالقاته  ومن  رويال(،  )بور  يف  قضاه  الذي  شبابه 
البالط واملرسح واجلامعة اجلانسينية وفكرها، إال أن وجود هذه الرؤية 
املأسوية كان من املعطيات املكونة لألوضاع التي تّوصل )راسني( منها 
إىل كتابة مرسحياته التي جاءت كرد فعل وظيفي ذي داللة للنبالة املثقفة 
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عىل وضع تارخيي حمدد.

3-إن ما نسميه )تأثريات( ال يمتلك أية قيمة تفسريية. ولكن عىل الباحث أن 
يفرسها؛ فهنالك تأثريات متارس فعلها عىل الكاتب. وما ينبغي تفسريه 

هو: ملاذا ال يامرس تأثريه سوى عدد قليل منها؟

النص  نتناول  أن  يفرتض  وهو  للنص،  الباطني  بالتامسك  يتعلق  )الفهم(  إن      
أما  بنية شاملة ذات داللة.  نبحث داخله عن  النص. وأن  حرفيًا. وال يشء غري 
)التفسري( فمسألة تتعلق بالبحث يف الذات الفردية أو اجلامعية التي متتلك البنية 
الذهنية املنتظمة للعمل األديب. وهكذا يبدو الفهم والتفسري غري متعارضني؛ آية 
ذلك، أن )الفهم( يكمن يف الوصف الدقيق لبنية ذات داللة، أو هو الكشف عن 
من  البنية،  هذه  إدراج  فهو  )التفسري(؛  أما  املدروس.  للموضوع  حمايثة  دالة  بنية 
ن ووظيفي، يف بنية شاملة مبارشة ال يسربها الباحث بطريقة  حيث هي عنرص مكوِّ
مفّصلة، وإنام بالقدر الرضوري جلعل تكوين العمل الذي يدرسه مفهومًا، وعىل 
نفسه  هو  راسني  و)مآيس(  باسكال  )خواطر(  فهم  أن  كيف  نذكر  املثال؛  سبيل 

الكشف عن الرؤية املأسوية املكّونة للبنية الدالة املنتظمة.

    فـ)النموذج التكويني(، يمّثله منّظر علم االجتامع، الروماين املولد، )لوسيان 
الذهنية(  بـ)البنية  العمل األديب(  )بنية  الذي ربط    L.Goldmann غولدمان( 
للمجموعة البرشية التي يعيش املؤلف بني ظهرانيها؛ ألن الفئة االجتامعية املعنّية 
أسلوب  التي هي  العامل(  )رؤية  اسم  يطلق عليها  اإليديولوجيا  متلك شكاًل من 

تعبري هذه الفئة االجتامعية.

النظريات  مع  املشرتكة  األرض  من  كثريًا  غولدمان  مقاربة  متتلك  وهكذا 
القديمة إىل األدب كشكل من أشكال التعبري، ولكنه خيتلف عنها يف كونه يرى يف 
العمل األديب تعبريًا ليس عن ذات املؤلف، وإنام عن فئته االجتامعّية التي ينتمي 
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إليها. وقد أكّد أن منشأ بنية العمل الذهنية يقع يف السلوك االجتامعي الذي رأى 
أنه ينبثق، ليس من إرادة أفراد منفصلني، وإنام من إرادة جمموعة اجتامعية. لكن 
األمر مل يصل بغولدمان  إىل درجة إلغاء دور املؤلف متامًا، وإنام رأى أن الكاتب 
العظيم، هو َمْن يتقن صوغ البنية الذهنية لفئته االجتامعية، وبذلك يشكل العمل 
للفئة  يكشف  إنجاز  وهو  الفردي.  مبدعه  وعي  خالل  من  مجعيًا  إنجازًا  األديب 

االجتامعية املنحى الذي تسري فيه من دون دراية منها.

الفئة  املتبادلة بني  الصالت  يتحّرى )غولدمان(   1955 )اإلله اخلفي(  كتابه      يف 
يف  باسكال  يف  واضحًا   تأثريها  كان  التي  اجلانسينية  الدينية  واحلركة  االجتامعية 
)خطراته(، وراسني يف )مرسحياته(. فوجد فيها رؤية )مأسوية( يبدو فيها اإلنسان 
ممزقًا بني التزامات متناقضة يمنعه العامل من التوفيق بينها: فالفئة االجتامعية )نبالء 
الرداء( يف فرنسا القرن السابع عرش واملؤلفة من القضاة وكبار املوظفني، ممزقة بني 
اعتامدها عىل احلكم امللكي املطلق، واجلاذبية الفردية للبورجوازية. واحلركة اجلانسينية 
ممزقة بني السلطة املطلقة لإلله اخلفي، وعقالنية العامل. وقد شغلت هذه التناقضات 

موقعًا مركزيًا يف تفكري باسكال وراسني اللذين كانا جانسينْيني ومن نبالء الرداء.

وقد عرض غولدمان هذه االلتزامات املتناقضة يف زوايا املثلث: اهلل، والعامل، 
Phedre لراسني، يمّثل اهلل  الفرد املأسوي؛ ففي مرسحية)فيدر(  واإلنسان، أو 
باإلهلتني الوثنيتني: فينوس والشمس اللتني تؤديان دور ضمري فيدر األخالقي. 
يملكان  وال  الوعي،  يعوزمها  اللتني  وتيزيه  هيبوليت  بشخصيتي  العامل  ويمّثل 
واقعًا وال قيمة، وإنام يوفران الفرصة لفيدر الشخصية املأسوية، لتدرك خطأ حبها 

املحّرم، وليعيداها إىل احلقيقة1. 

1 ـ  جمموعة من النقاد الفرنسيني، البنيوية والنقد األديب، ملحق بكتاب البنيوية التكوينية والنقد األديب، 
تر. إبراهيم اخلطيب، مؤسسة األبحاث العربية، بريوت، 1984،  ص 123
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إذ  عنها،  ل  يتحوَّ مل  فرضية   ،1947 العام  منذ  قّدم  غولدمان(،  فـ)لوسيان 
للعامل،  رؤية  عن  تعبريان  والفلسفة  األدب  أن  وهي  منهجه،  أساس  أصبحت 
نظر  وجهة  ليست  إهنا  إذ  اجتامعية،  بل هي  فردية  وقائع  ليست  العامل  رؤية  وإن 
املتغرّي باستمرار، بل هي وجهة نظر، ومنظومة فكر جمموعة برشية تعيش  الفرد 
يف ظروف اقتصادية واجتامعية متامثلة، وتعبري الكاتب عن هذه املنظومة له داللة 

كبرية فهو يستمد منها.

ومنذ العام 1947 أّكد غولدمان موضوعًا أخذ به بارت والنقد املعارص من 
بعد، وهو أن املؤلف ال يعرف أكثر من غريه داللة مؤلفاته وقيمتها، وإن سؤال 
مجهوره ليس أفضل السبل لفهمه، فقد  يكون هنالك تفاوت بني املقاصد الواعية 
السوسيولوجي  املنهج  ويقوم  للعامل.  رؤيته  فيها  جيّسد  التي  واألشكال  للفنان 
يربطها  ثم  األديب،  للعمل  املوضوعية  الداللة  باستخالص  غولدمان  لدى 
اخلفي(  )اإلله  كتابه  ففي  للفكر.  واالقتصادية  واالجتامعية  الثقافية  بالعوامل 
1956 يطبق )غولدمان( منهجه النقدي )البنيوي التكويني( عىل اجلانسينية لدى 
بياجيه  جان  بكتاب  تأثر  غولدمان  أن  ويبدو  هبا.  تأثرا  اللذْين  وباسكال  راسني 
وإنام  الفكر،  نحو مضمون  يتجه  يعد  مل  إذ   ،1953 التكوينية(  )االبستيمولوجيا 
الرتاجيدي،  للفكر  املتناقضة  البنى  فيدرس  اجلامعي،  للفكر  املبسطة  البنية  نحو 
فكان  برشية؛  مجاعة  نّبنته  إيديولوجيًا  تيارًا  وحمّددًا  وراسني،  باسكال  بني  مقربًا 

السبب يف والدة هذه األعامل األدبية.

أن  غولدمان  يؤكد   1964 للرواية(  سوسيولوجيا  أجل  )من  كتابه  ويف 
األفراد  وليس  البرشية،  املجموعات  هي  الثقايف  لإلبداع  احلقيقية  املوضوعات 
املنعزلني، عىل الرغم من اعرتافه بأن اإلبداع الفردي هو جزء من إبداع اجلامعة. 
وهو يرى أن الرواية، بوصفها أخبارًا اجتامعية، تعكس جمتمع عرصها. وبدالً من 
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طرح التامثل بني الواقع االجتامعي ومضمون األدب الروائي، فإن غولدمان يرى 
هذا التامثل بني الوسط االجتامعي والشكل الروائي.

ولتحديد االنتقال من البنى االقتصادية إىل املظاهر األدبية، يعتمد غولدمان 
أربعة عوامل، وهي:

قياًم  االجتامعية  واخلطوة  النقد  يصبح  حيث  الوساطة؛  مقولة  والدة  ـ   1
مطلقة، بدالً من أن تكون وسيطة.

2 ـ وجود أفراد إشكاليني يبقى فكرهم وسلوكهم مغلوبًا أمام القيم الكمية. 
فالكّتاب ال يستطيعون اهلروب من تأثري السوق. 

3 ـ تطّور النوع الروائي انطالقًا من استياء عاطفي غري معقلن، ومن طموح 
عاطفي إىل قيم كيفية نشأت يف املجتمع.

بوجود  مرتبطة  القيم  تظل  السوق،  نحو  املتجه  الليربايل  املجتمع  يف  ـ   4
إشكايل  لفرد  الرواية كسرية  تتطور  القيم،  وانطالقًا من هذه  التنافس. 
يشبه مؤلفه، ثم يتحول الشكل الروائي لينتهي إىل االنحالل التدرجيي، 

وإىل تاليش الشخصية الفردية.

للنقد  األساسية  املبادئ  التكويني(  البنيوي  )املنهج  يؤكد  وهكذا 
السوسيولوجي، ومنها أن الكاتب العظيم هو ذلك الفرد االستثنائي الذي ينجح 
إليها  التي تسعى  بالبنية  بنيته  العمل األديب، بعامل ختيييل منسجم، ترتبط  يف خلق 

اجلامعة.

ولكنهام  مستويني؛  عىل  الدراسة  غولدمان  اتبعها  التي  املنهجية      وتتطلب 
التفسري،  ومستوى  التأويل،  مستوى  ومها:  البحث،  يف  عميقة  بصورة  يمتزجان 
له، وتقدم  الداخيل  للنص، بحثا عن االنسجام  يأخذ األول شكل دراسة حمايثة 
الدراسة نموذجا بنائيا داال يتألف من عدد حمدود من العنارص والعالقات القائمة 
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بني هذه العنارص، آخذًا يف احلسبان كل النص، من دون إضافة يشء إليه.

  أما الثاين فيتوىل ربط عالقة النص بحقيقة خارجة عنه، رشط أن تكون ذاتا عرب/ 
فردية- Transindividual)مجاعية(، وبتعبري آخر إن مستوى التفسري يسعى 
تأويال  األوىل  للبنية  تفسريا  كان  ما  فيصبح  أوسع،  بنية  يف  النص  بنية  إدماج  إىل 

للبنية الثانية الشاملة1.

التارخيي  التطور  بني  العالقة  أيضا،  جولدمان  تناوهلا  التي  املهمة  األمور  من      
للمجتمع، وتطور العمل األديب، فقد ميـّز بني ثالث مراحل يف تطور الرأساملية 

وما ترتب عليه من تطور أديب:

-املرحلة األوىل: وهي مرحلة الرأساملية الليربالية، وتتميز بازدهار الفردية املبنية  
عىل مبدأ احلرية االقتصادية واملبادرة الفردية، وتطابقها عىل مستوى األدب رواية 

الفرد اإلشكايل؛ متمثلة بأعامل فلوبري واستندال وجوته وبلزاك.

وبداية  عرش  التاسع  القرن  )هناية  االحتكارات  رأساملية  وهي  الثانية:  -املرحلة 
االقتصادية  البنى  داخل  للفرد  اجلوهرية  األمهية  زالت  وفيها  العرشين(،  القرن 
اإلشكايل،  البطل  تذويب  األديب  املستوى  عىل  وتطابقها  االجتامعية،  واحلياة 

ويتمثل ذلك يف أعامل جويس وبروست ومارلو وناتايل وساروت.

أنظمة  تطورت  وفيها  للدولة،  االحتكارية  الرأساملية  مرحلة  الثالثة:  -املرحلة 
تدخل أجهزة الدولة وآليات التنظيم الذايت، فأزالت أية مبادرة فردية أو مجاعية، 

وتطابقها عىل املستوى األديب مرحلة اختفاء البطل يف الرواية اجلديدة...

1 ـ  إشكالية املناهج يف النقد األديب املغريب املعارص، ص 26 - 27 
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اللغوي، وحتليله  املستوى  منهجه، جتاوزه  التي سجلت عىل  املآخذ      لكن من 
للرواية يف سياق انطباعي خالص، وال سيام يف أثناء تناوله روايات أندريه مارلو 

وآالن روب غرييه...

-من املبدع احلقيقي؟

الذي  جولدمان  لوسيان  الفرنيس  الناقد  يد  عىل  لوكاش  أفكار  تطورت  لقد      
توازن  إجياد  اإلنساين حياول  السلوك  أن  مقدمتها:  انطلق من مجلة فرضيات؛ يف 
بني الذات الفاعلة، وموضوع الفعل، غري أنه رسعان ما تصبح الوضعية املتوازنة 
متجاوزة، وبذلك تكون الوقائع اإلنسانية متمثلة يف عملية هدم وبناء مرتاتبتني، 

وإن الدراسة العلمية تتطلب الكشف عن كال الوضعيتني1.

املبدع   ( الفاعلة  الذات  هي  من  غولدمان:  يطرحها  التي  التساؤالت  ومن      
احلقيقي(؟ أهي الفرد أم اجلامعة؟

    جييب جولدمان: أن اجلامعة ما هي إال شبكة معقدة من العالقات املتبادلة بني 
األفراد، ويتطلب التحليل حتديد بنية الشبكة ودور األفراد الفاعلني فيها لندرك 
العالقة املوضوعية بني اإلنتاج واملبدع احلقيقي؛ وهو اجلامعة االجتامعية وليس 
لكنه ال  الكيل«؛  بذلك يقرتب كثريا من مقولة هيجل »احلقيقي هو  الفرد، وهو 
يتجاهل دور الفرد؛ فالفرد بفعل والدته أو وضعه االجتامعي، يؤلف جزءًا من 

اجلامعة2.

1ـ   إشكالية املناهج يف النقد األديب املغريب املعارص: 3  )البنيوية التكوينية بني النظرية والتطبيق(، ص 18
2 ـ  عبد اهلل أبو هيف، النقد األديب العريب اجلديد )يف القصة والرواية والرسد(، دمشق، 2000، ص 
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   إن النقلة املنهجية التي حققها جولدمان من املنهج النقدي االجتامعي التقليدي 
)الذي يربط بني حمتوى اإلنتاج الثقايف وحمتوى الوعي اجلامعي( إىل املنهج الذي 
يدرس املضامني االجتامعية يف أشكاهلا؛ هي دراسة العمل الثقايف بوصفه بنيات 
وقوانينه  باستقالله  يتمتع  عامل  يف  ولكن  االجتامعية،  للبنيات  ومناظرة  مماثلة 
اخلاصة؛ أي أن بنيات العامل املتخيل مناظرة أو مماثلة للبنيات الذهنية لدى اجلامعة 
وعي  يف  تبث  التي  البناءات  من  نسقًا  تشكل  االجتامعية  فاجلامعة  االجتامعية؛ 
التجانس،  من  ما  درجة  نحو  تندفع  وعلمية،  وفكرية  عاطفية  ميوالت  األفراد 

حمققة ما اصطلح عليه جولدمان بـ»رؤية العامل«...

    إن مفهوم »رؤية العامل« الذي حتدث عنه جولدمان، ما هو إال النسق الفكري 
والعواطف  التطلعات  جمموع  أنه  يف  ويتلخص  النتاج،  حتقق  عملية  يسبق  الذي 
واألفكار التي يلتف حوهلا أفراد املجموعة أو الطبقة التي تربطها روابط اقتصادية، 
للمجموعات  معارضني  منهم  فتجعل  أيديولوجيتها؛  تكوين  يف  الكثري  تفعل 
وعيًا  لدهيم  وتبعث  إليها،  املشار  واألفكار  التطلعات  حتقيق  أجل  من  األخرى 
طبقيًا متفاوت الوضوح والتجانس، يبلغ ذروة وضوحه وجتانسه لدى الفيلسوف 

أو الفنان1.

    إن ما يؤسس »رؤية العامل«  هو الوعي القائم/ املمكن باصطالح جولدمان، وهو 
حيدد الوعي ابتداء بأنه: »مظهر معني لكل سلوك برشي يستتبع تقسيم العمل«؛ 
غري أنه يميز بني نوعني من الوعي: األول إحساس بظرفية واحدة جيمع بني أفراد 
اجلامعة، وذلك هو الوعي القائم، وهو وعي متطور يف بنيات متغايرة ومتالحقة، 
أما الثاين فهو الوعي املمكن، وهو تصور ملا ينبغي أن يكون، أي تصور إمكانية 

 L. Golddmann : Le Dieu cache. Ed. Gallimard 1959   1 ـ
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تغيري الواقع القائم، وتعديله وفق ما تراه اجلامعة، حمققا للتوازن املنشود1.

- جاك لينهارت وقراءة للرواية
 J. Lenhardt )إذا كان غولدمان قد تتلمذ عىل )لوكاش(، فإن )جاك لينهارت    
قد تتلمذ عىل )لوسيان غولدمان(، عىل الرغم من أن تلمذته له مل متنعه من نقده... 
ويف هذا الصدد، يمكن عّد كتاب لينهارت )قراءة سياسية للرواية: الغرية لغرييه( 
ونقد  تطويره  يف  مسامهة  نفسه،  الوقت  ويف  غولدمان،  ملنهج  تدعياًم   1973

مفاهيمه2.

    ويقتبس )لينهارت(، عىل مستوى اللغة، ما قاله )غولدمان( عن مشكل القيم يف 
املجتمع املنتج من أجل السوق، فيالحظ أن العالقة اليومية للناس باللغة تعتمد 
عىل مسّلمة أن السريورة اخلطابية تعرّب عن املعنى بصفة موحدة، أي أهنا تعتمد 

عىل القيمة االستعاملية.

    فجاك لينهار من الذين أعقبوا جولدمان، وأسهموا يف تطوير نظريته، فقد طبق 
اليومية  العالقة  أن  فالحظ   األدب؛  عىل  طبقها  التي  جولدمان  أفكار  اللغة  عىل 
بصفة  املعنى  عن  تعرّب  اخلطابية  السريورة  أن  مسّلمة  عىل  تعتمد  باللغة،  للناس 

موحدة، باعتامدها عىل القيمة االستعاملية3...

1 ـ   البنيوية التكوينية والنقد األديب )ملف يف جملة آفاق ( :مؤسسة األبحاث العربية: بريوت: ط1 : 
1984، لوسيان جولدمان، الوعي القائم والوعي املمكن، تر. حممد برادة، ص 39 - 40 

2 ـ جمموعة من النقاد الفرنسيني،  البنيوية والنقد األديب، ملحق بكتاب البنيوية التكوينية والنقد األديب، 
تر. إبراهيم اخلطيب، مؤسسة األبحاث العربية، بريوت 1984، ص 123

3 ـ  حتليل اخلطاب األديب، ص 237
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• لومتان	

من  مستفيدا  غولدمان،  قدمه  ما  عىل  نوعية  وإضافة  تطويرا  لومتان  يشكل      
املعلومات،  ومدرسة  الروس،  الشكالنيني  ومدرسة  التارخيية  املادية  إنجازات 

وعلم االتصال، إلخ.    

    وعنده أن املعنى يتولد من نسق لغوي يقوم عىل مبدأ التشابه والتضاد، وعليه؛ 
بينهام، وال يمكن  للتأرجح  ثناياه لغتني، واملعنى هو حمصلة  النص حيمل يف  فإن 

اإلحاطة بالنص إال من طريق اإلحاطة بلغتيه معا يف تفاعلهام.

  وقبل ذلك، يفهم لومتان اللغة عىل أهنا »نظام من العالمات املنتظمة تقوم بوظيفة 
اتصالية، ويرتتب عىل تعريف اللغة بأهنا نظام  مناقشة وظيفتها االجتامعية، فهي 
الذي  املجتمع  يف  وتراكمها  حفظها  وتضمن  املعلومات،  تبادل  وتضمن  تؤّمن 
يستخدمها... ولكي تؤدي اللغة وظيفتها االتصالية، يتحتم أن يكون هلا نظام من 

العالمات جاهز لالستخدام«1.  

الداخيل؛  الوجه  األديب عىل وجهني؛  النص  فهم جدلية  لومتان  منهج     وجوهر 
لكل  املكونة  العنارص  وبني  النص،  مستويات  بني  املستمر  اجلدل  إدراك  ويعني 
مستوى منها، والوجه الثاين إدراك العالقات اجلدلية بني النص وما حييط به خارج 

النص.

    يف كتابه »بنية النص األديب« الصادر العام 1970، يعالج لومتان كيفية ارتباط 
بنية النص ببنية الفكرة، مبينا أن بنية النص نظام شديد التعقيد، وحتديدها يتطلب 
القيام بنمذجة يتحقق فيها عزل اخلواص الثابتة؛ ولتحقيق ذلك استفاد من حموري 

1 ـ  يوري لومتان، مدخل إىل سيميائية الفيلم، تر. نبيل الدبس، ط1، دمشق، 1989،  ص6 
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»السياقي« و«االستبدايل«،  جاعال األول يسيطر عىل النص القصيص والروائي، 
والثاين يسيطر عىل النص الشعري، فوضعنا بذلك أمام خصيصتني مهمتني من 
الطبيعية هي نموذج أول  اللغة  الثابتة، لقد توصل لومتان إىل أن  جممل اخلواص 
النوعية) الشعرية واألدبية والشفرات...(؛ فهي نظم نمذجة  اللغات  للعامل، أما 
أما  مفردة،  شفرة  بحدود  العادية،  اللغة  يف  النص،  يفرس مضمون  هكذا  ثانوية، 
ة  االنحرافات يف العمل الفني؛ فهي عنارص يف نظام آخر، تشكل شفرات مفرسِّ

ختتلط بعنارص الشفرة األصلية...

• املفاهيم واملعايري املنهجية التي تتضمنها البنيوية التكوينية	

-البنية الداللية:
وحدة  فقط  ليس  غولدمان،  أدخله  الذي  الداللية  البنية  مفهوم  يفرتض      
الوقت  يف  يفرتض  بل  العنارص،  بني  الداخلية  والعالقة  كلية،  ضمن  األجزاء 
مع  النشأة  وحدة  أي  دينامية؛  رؤية  إىل  سكونية  رؤية  من  االنتقال  نفسه، 
الوظيفة؛ بحيث نكون أمام عملية تشكل للبنيات متكاملة مع عملية تفككها. 
إن مفهوم البنية الداللية يشكل األداة الرئيسة للبحث يف أغلب الوقائع املاضية 
تقترص  أهنا  يبدو  التي  الواقع  قطاعات  هنالك عدد من  ذلك؛  مع  واحلارضة، 
عىل مفهوم البنية، من حيث إننا ال نستطيع فصل اجلوهري عن العريض، وال 
دجمها يف بنيات أوسع... يف ما يتعلق بمقولة البنية، يشري غولدمان إىل أهنا، مع 

األسف، ذات رنني سكوين، ما جيعلها غري دقيقة دقة صارمة...
هي  السلوكية  والبنيات  والوجدانية  الذهنية  البنيات  أن  غولدمان  ويؤكد 
دوما بنيات تارخيية، يؤثر بعضها يف بعض تأثريًا متبادالً، وتتدامج ضمن بنيات 
حتتوهيا وتشملها. والنتيجة أنه ال يوجد أي سبب يدفع إىل التوقف يف التحليل 
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عند كتابة ما، أو عند نتاج، أو عند فردية املؤلف، أو حتى عند الوعي اجلامعي.
التحليل  يغفل  ال  واسع،  منظور  بتبني  األديب،  النقد  غولدمان  ويويص 
يغفل  وال  واالجتامعية،  التارخيية  البنيات  ضمن  واندراجه  للنتاج،  الداخيل 
إىل  يدعو  كام  مساعدة.  كأدوات  الفنان،  ونفسية  الذاتية  السرية  دراسة  كذلك 

إدخال النتاج يف عالقة مع البنيات األساسية للواقع التارخيي واالجتامعي1.

    لكي حيدد غولدمان مفهوم البنية الداللية، يستند إىل املبادئ العامة التي قدمها 
)جان بياجيه( يف حديثه عن البنية، إذ يرى أهنا ال توجد إال عندما جتتمع جمموعة 
عنارص يف بنية شاملة تتخذ خصائص لبنائها، مع توفرها جزئيا أو كليا عىل سامت 
البنية الشاملة، وعليه، ينظر إىل العمل األديب بوصفه بنية دالة »ترتبط كمجموع 
عنارص يف وحدة شاملة بعنرص الفهم، يف عالقتها باملوضوع املدروس، وبعنرص 
التفسري يف عالقتها بالبنيات األكثر حمدودية التي هي نفسها العنارص املشكلة هلا، 
هي  بكوهنا  إال  ال تفهم  داللية،  بنيات  إىل  بتجزئتها  يقوم  دراستها  أجل  «ومن 
الكربى، تشرتط  البنية  هذه  ودراسة  منها،  أكرب  أخرى  بنية  دراسة  ضمن  ذاهتا 
هذا  وجينب  وهكذا،  هبا،  عالقة  عىل  أكرب،  أخرى  بنية  ضمن  وضعها  بدورها، 
الداللية بل معنى؛ جمرد  البنية  التفصيل، فال جيد  الوقوع يف فخ  الدارس  العمل 
تركيب غري واع لبنيات مشاهبة؛ لذلك كان عليه رصد البنيات الداللية املتامسكة. 

    بناء عىل ذلك، يرى غولدمان أن البنية الداللية من املفاهيم األساسية املؤسسة 
للبنيوية التكوينية، يتمكن من خالهلا الباحث من فهم الصيغة الشمولية للظاهرة 
االجتامعية التي يعرب عنها األدب، إذ املقصود هبذا املفهوم، هو املعنى الداليل للبنية 

ط2،  العربية،  األبحاث  مؤسسة  األديب،  والنقد  التكوينية  البنيوية  وآخرون،  غولدمان  لوسيان  ـ    1
بريوت، لبنان، 1986، ص48
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الدالة عىل وعي اجلامعة. هذه البنية ال يمكن وجودها يف فكر أعضاء اجلامعة، إنام 
توجد يف وعيها اجلمعي، ويف وعي بعض أفرادها املميزين، فينتج عن التطابق بني 
التارخيي ما يسمى بالعبقرية، وهي املسألة  اإلمكانات البرشية الفردية والوضع 

التي تقاس هبا األعامل األدبية والفلسفية...1

    وتتصف هذه البنيات بحركية، جتعلنا ننظر إىل األعامل األدبية عىل أهنا بنيات 
غري ثابتة، بام أهنا تعبري عن نظام وانسجام ملوقف إنساين ما؛ إهنا بنية داللية غري 
العمل  يف  أكثر  تتمظهر  وسلوكهم،  وفكرهم  وجداهنم  إليها  األفراد  يوجه  ثابتة 
األديب، وتؤدي دراستها إىل كشف الوحدة الداخلية وجمموع العالقات األساسية 
مقدما  يوحدها،  الكل الذي  من  بعيدا  منفردة  فهمها  يصعب  إذ  النص،  داخل 

املعطيات التي تشكل رؤية ما للعامل يتضمنها النص.

النص،  طبيعة  فهم  إىل  يؤدي  األول  أمرين:  حيقق  الداللية  مفهوم البنية  إن      
الداللية  البنية  الثاين  ويمكن  بالفهم،  خاص  فهو أمر  داللته،  عن  ويكشف 
ذا  الفهم  ليصبح  اجلاملية،  أو  أو األدبية،  الفلسفية،  القيم  إصدار حكم عىل  من 
أكرب؛  ببنيات  إذا ربطت وبشكل عميق  إال  البنية  تتضح هذه  معياري. وال  بعد 
االجتامعية  والبنية  بالطبقات االجتامعية  اخلاصة  للعامل  والرؤية  الذهنية  كالبنية 
واالقتصادية التي تنتجها حقبة تارخيية ما. لذلك تتميز األعامل األدبية ببنية جتمع 
عددا من العالقات الرضورية بني العنارص املختلفة املكونة لألثر، عىل الدارس 
ما حيدد وحدة طبيعتها وداللتها  منه، وهو  الذي هي جزء  الكل  إليها يف  النظر 
املوضوعية؛ »إن مفهوم البنية الداللية يعني دراسة البناء يف ضوء دالالته املختلفة؛ 
إهنا ذات منظور واسع، ال يغفل التحليل الداخيل للنتاج ضمن البنيات التارخيية 

   Lucien goldman: Marxisme et sciences humaines, Gallmard 1970 p21 1 ـ  
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واالجتامعية، كام ال يغفل دراسة السرية الذاتية ونفسية الفنان كأدوات مساعدة، 
ويعول يف املقام األخري إىل إدخال النتاج يف عالقة مع البنيات األساسية للواقع 

االجتامعي والتارخيي.

    يدفعنا ذلك إىل احلديث عن عمليتني مهمتني يف الدراسة السوسيولوجية عند 
لوسيان غولدمان؛ مها: الفهم والتفسري، نعرضهام ضمن الرشوط اخلاصة باملنهج 

البنيوي التكويني...

-الفهم والتفسري:
والتفسري،  الفهم  تقدم، منهجية مهمة يف رؤية غولدمان؛ وهي  نتجت عام      
العادي  الداللة عن االستخدام  متكامالن، خيتلفان من حيث  ومها مصطلحان 
هلام، يعد التفسري أوسع من الفهم؛ »يبدو الفهم بالنسبة إلينا طريقة ذهنية، تكمن 
يف الوصف الدقيق ما أمكن لبنية ذات داللة؛  أي وصف العالقات املكونة لبنية 
بنية  إدراج  هو  التفسري  بينام  حدوده.  ختطي  دون  من  التقيد بالنص  مع  داللية، 
داللية ضمن أخرى أكرب منها، تكون عنرصا مشاركا يف تكوينها، بعبارة أخرى 

هو إنارة البنية الذهنية للنص يف ضوء عنارص خارجية...1 

    وعىل هذا، يكون املنهج البنيوي التكويني، قد اهتم بمستوى الفهم؛ أي: حتليل 
التفسري؛  املكونة ومساءلتها، وبمستوى  بتفكيك عنارصه  الداخلية للنص  البنية 
أي: ربط العمل األديب بالواقع الذي يؤول إليه، بوصفه يمثل رؤية للعامل لدى 

فئة اجتامعية ما...

ط2،  العربية،  األبحاث  مؤسسة  األديب،  والنقد  التكوينية  البنيوية  وآخرون،  غولدمان  لوسيان  ـ    1
بريوت، لبنان، 1986، ص48
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     ويف جتاوز هذا املنهج لقصور املنهج التجريبي برتكيزه عىل جانب املضمون يف 
الرسالة، يكون قد مزج يف دراسته الرسالة بني ما هو مضموين وما هو شكيل...

    ويوضح غولدمان داللة الفهم والتفسري قائال: »الفهم قضية خاصة بالتامسك 
النص،  النص، وال يشء غري  النص حرفيا، كل  تناول  الداخيل للنص، يفرتض 
التفسري، فهو قضية خاصة بالبحث عن  أما  دالة شاملة،  بنية  نبحث داخله عن 
يتوجه الفهم إًذا، إىل كشف البنية الداخلية للنص،  الذات الفردية أو اجلامعية”، 
ببنيات أوسع منه، للكشف عن  ثانية بربط النص كبنية  التفسري كمرحلة  وهيتم 
كيفية تكوينها، وتشمل هذه البنيات احلياة النفسية للمؤلف، ورؤيته للعامل املتأثرة 
طريقة  والتفسري  الفهم  عد  ويمكن  تفسرييا؛  طابعا  متثل  مجيعها  وهي  بجامعته، 
واحدة، تتناول بنيتني خمتلفتني؛ فكرة يؤكدها غولدمان يف قوله: »جيب اآلن أن 
خمتلفتني،  ذهنيتني  ليسا عمليتني  والتفسري  الفهم  إن  ذلك،  من  أبعد  إىل  نذهب 
إىل معطيات خمتلفة.. ويكفي أخذمها كموضوع  ولكنهام عملية واحدة موجهة 
التفسريي العودة  البحث  وعىل  فهام،  تفسريا  كان  ما  ليصري  شاملة  بنية  دراسة 

كذلك إىل بنية أكثر اتساعا”...1

    وإن تعذر الفصل بني الفهم املحايث والتفسري خالل الدراسة، فإنه من األمهية 
النتائج، حيث الفهم وحده املحايث يف النص  بمكان الفصل بينهام عند عرض 
التفسري ال يتصف بذلك، وجتدر اإلشارة أن كل عملية  موضوع الدراسة، بينام 
هذه  من  إليها  نظرنا  إذا  تفسرييا،  طابعا  عنه، تشكل  خارج  هو  بام  النص  تربط 
الداخيل  دراسته التامسك  يف  البدء  بمجرد  التفسري  إىل  الباحث  وينتقل  الزاوية، 

للنص، وحماولته فهم نموذجه البنيوي.

 sciences humaines Lucien Goldman: Marxisme et. p65-66 1 ـ  
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    ويرى غولدمان أنه مهام وضحنا االختالف القائم بني الفهم والتفسري خالل 
ـ  فإهنام  البحث،  هناية  بينهام يف  عليها العالقة  تظهر  التي  الطريقة  وبني  البحث، 
نفسه  الباحث  جيد  إذ  بشكل متبادل،  البحث  خالل  يتعززان  ـ  والتفسري  الفهم 
مضطرا للعودة باستمرار، تارة إىل التفسري، وتارة إىل الفهم، والعكس، يف املقابل 
يتوجب عليه يف أثناء عرض النتائج الفصل بدقة بني الفرضيات الفهمية املحايثة 

للعمل، وبني الفرضيات التفسريية املفارقة له..

-تركيب البنية وتفكيكها:

    ينظر غولدمان إىل البنية بصفتها حركية بعيدا من املفهوم السلبي الذي يصفها 
بالسكون، لذا؛ فإن دراسة أي جمموعة من األفعال البرشية، تكون من زاويتني 
البنى  وتفكيك  بنية جديدة،  عن  الكشف  أجل  من  البنية،  تركيب  متكاملتني، 
القديمة التي حتققت يف املايض، ومثلت طموح الفئة االجتامعية نفسها. هيدف 
مع مراعاة  واملجموعة،  الفرد  عند  واالستمرارية  التوازن  حتقيق  إىل  الرتكيب 
العنرص اخلارجي، وهو حميط اإلنسان، والعنرص الداخيل، وهو سلوك اجلامعة، 
بني  من  يستوجب،  هذا  واملواقف،  واألفراد،  املفاهيم  تغيري  يف  يشاركان  ألهنام 
هذا  أن  إال  واجلديد؛  القديم  بني  املايض واملستقبل،  بني  تركيبا  أخرى،  أشياء 
الرتكيب، ال يكون حال وسطا مستمرا أو رجعيا، بل هو عىل العكس؛ استئناف 
لقيم املايض لإلنسانية واحلقيقة من منظور القوى اجلديدة التي ختلق املستقبل؛ 
لكل  اجلوهرية  التي هي القيمة  الكلية  العثور عىل  وحده  يستطيع  استئناف  إنه 
جديدة  بنية  تركيب  نحو  بالتوجه  تكون  فالعملية  “إًذا؛  للفكر؛  أصيلة  حياة 
املتامسك واملعقول مفككا،  القديم  ليصبح الوضع  السابقة عنها،  للبنية  مغايرة 
وغري معقول الحقا. إنه االنتقال من بنية قديمة إىل أخرى جديدة، أي تفكيك 
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بنية، ثم تركيبها لتخلق وضعا جديدا.

-النوايا املعلنة للكاتب:

    يدرس غولدمان هذا العنرص بالنظر إىل الكاتب عىل أنه ليس مادة مواتا متاما، 
إنام يتضمن عالقة إنسانية فنية تتمثل يف نية االتصال بني العمل األديب والقارئ 
املحتمل، ال يكون فيها التلقي سلبيا صامتا، حتى ال جتعل من الكاتب مادة مبهمة، 
)الكاتب(  إنسان  بني  »ليست  هنا  إن العالقة  متفاعل،  القارئ شيئا غري  وحيول 
ويشء )القارئ غري املتفاعل( أو بني يشء )الكاتب(، وشخص )القارئ العادي 
املتمتع بنوايا حسنة(، وإنام بني شخص وشخص )كاتب /قارئ(، أي أهنا فاعلة 
وإجيابية؛ »هكذا يكون العمل األديب كفعل اتصال يف ذاته، من منطلق أن الكالم 
ونشاط  فعل  هو  تلق  كل  فيكون  العزلة،  جيعالنه يتجاوز  وصدى،  مرجعية  له 
املنتمي للجامعة  العمل األديب  التفاعل اجلامعي حمور  ومشاركة، رؤية جتعل من 
أن  ذلك،  آية  اجلامعة؛  لتلك  الثقافية والفنية  اخللفية  عالقة  وهي  أنتجته،  التي 
الشخصية األكثر قوة كام يؤكد غولدمان، »هي التي تتطابق بكيفية أفضل مع حياة 
الفكر، أي مع القوى اجلوهرية للوعي االجتامعي يف مظاهره الفعالة واملبدعة1، 
رشيطة أن يتصف العمل األديب بالفاعلية واإلجيابية، ومن ثم، نحصل عىل قارئ 

فعال، حينام يفهم الواقع من خالل العمل الذي يتلقاه...

-البنية الضامنة واملضمونة والبنية املستقلة:

    يلخصها غولدمان يف قوله: »إن املعرفة الفامهة واملفرسة لوقائع الوعي ولدرجة 

1ـ    لوسيان غولدمان: النيوية التكوينية، ص 19
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تالؤمها أو عدم تالؤمها، ودرجة حقيقتها أو خطئها، ال يمكن الوصول إليها إال 
بإدراجها ضمن كليات اجتامعية أكثر اتساعا نسبيا، وهذا اإلدراج وحده يسمح 
بفهم داللة تلك املعرفة ورضورهتا، ويعد هذه املقولة من أسس الفكر اجلديل، 
كون التغري التارخيي حيدث تراكام عرب تاريخ البنية، أي يضيف بنية جديدة عىل 
أخرى قديمة مع تسليط الضوء عىل البنية اجلديدة. وتتمظهر البنية الضامنة يف 
ثالثة أشكال؛ هي: تاريخ األدب، وسرية الكاتب، والفئة االجتامعية التي يرتبط 

هبا العمل األديب املدروس...

-جتزئة املوضوع املدروس:
    وهي مرحلة مهمة يف البحث؛ إذ تعتمد أي دراسة ذات قيمة علمية عىل حتديد 
من  الباحث  ينطلق  فال  املتوصل إليها،  بالنتائج  وعالقته  املدروس  املوضوع 
التدليل عليها،  النتائج، يعمل عىل  مواضيع حمددة فتأرسه، وتكون هي بدورها 
أو  فرضيات من دون عدها نتائج  يبدأ من  أن  عليه  لذلك  منهجي،  وهذا خطأ 
دائام من  أن نذهب  املعنى، »جيب  تعد موضع شك، واملقياس هو  إنام  مسلامت؛ 

الفكرة بأن كل واقع إنساين مؤلف من علمية هيكلية ذات داللة...

-رؤية العامل:
    ال يأخذ غولدمان مقولة رؤية العامل يف معناها التقليدي الذي يشبهها بتصور 
فيها وينظر  التي حيس  الكيفية  إرادي مقصود، بل هي عنده  واٍع للعامل، تصور 
ما  إن  النتاج:  يسبق عملية حتقق  الذي  الفكري  النسق  أو  واقع معني،  إىل  فيها 
هو حاسم، ليس هو نوايا املؤلف، بل الداللة املوضوعية التي يكتسبها النتاج، 
بمعزل عن رغبة مبدعة وأحيانًا ضد رغبته، ويرى غولدمان، يف منظور مادي 
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جديل أن األدب والفلسفة من حيث إهنام تعبريان عن رؤية للعامل- يف مستويني 
إىل  تنتمي  اجتامعية  واقعة  بل  فردية؛  واقعة  ليست  الرؤية  هذه  فإن  خمتلفني- 

جمموعة أو إىل طبقة..

-القيمة:
    إن القيم احلقيقية يف مفهوم غولدمان، ليست هي القيم التي يعدها الناقد أو 
القارئ كذلك، بل هي القيم التي تنظم ضمنيًا جمموع عامل النتاج. ومن البدهي 
يف هذا املنظور أن لكل نتاج يف حد ذاته قيمه اخلاصة. حني يتعلق األمر بالفن، 
املبدع  وعي  يف  يأخذ  وجودًا  وجمردًا،  مفهوميًا  وجودًا  ليس  القيم  وجود  فإن 

صورة أخالقية...
أن القيم الفكرية احلقيقية ال تنفصل عن الواقع االقتصادي واالجتامعي...
عامل  يف  أصيلة  قيم  عن  بحث  قصة   « عن  عبارة  غولدمان  عند  الرواية  وتعد 
اخللقية  الكلمة  تلك  تعد  مل  هنا  األصيلة  والقيم  منحط«،  فرد  به  يقوم  منحط 
لذاته،  التي حترتم اليشء  قيم االستعامل  العامة، وإنام أصبحت عند غولدمان 
يف مقابل القيم املنحطة، أي قيم التبادل التي ال تقدر اليشء إال بام يساويه من 
مال. وهذه القيم هي التي يقوم عليها املجتمع الرأساميل؛ حيث قانون السوق 
والعرض والطلب؛ ففي هذه القيم األخرية يؤدي املال الدور الرئيس الوسيط 
بني اإلنسان والسلع، بل بني اإلنسان ونفسه، ما يؤدي إىل االغرتاب والتشيؤ 

واالستالب.
   وينطلق لوسيان غولدمان يف دراسته السوسيولوجية للرواية، من تصور 
األوربية،  البورجوازية  أفرزهتا  التي  الغربية  الرواية  مقاربة  يف  تكويني  بنيوي 
مستفيدا من تصورات هيجل وماركس ولوكاش وفرويد وجان پياجيه. وقد  
أساسية،  مفاهيم   خالل  من  وتفسريا  فهام  الرواية  هذه  مسرية  دراسة  حاول 
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ونمط  للعامل   والرؤية  الدالة  والبنية  والتامثل  اإلشكايل  والبطل  التشيؤ  وهي: 
كانت  عرش  التاسع  القرن  يف  البيوغرافية  الرواية  بأن  فاستخلص  الوعي. 
تعبريا عن الرأساملية الفردية. أما يف بداية القرن العرشين، فقد كانت الرواية 
املنولوجية أو رواية تيار الوعي جتسيدا لرأساملية الرشكات. أما الرواية اجلديدة 
مع نتايل ساروت وكلود سيمون وآالن روب گرييه وجان ريكاردو وميشيل 

بوتور... فكانت تعبريا عن املجتمع التقني اآليل1.

-النتاج:
    النتاج حالة خاصة ومتميزة للسلوك اإلنساين يف املعنى الذي يتعني فيه عىل 
السلوك اإلنساين أن يعرب عن بنية دالة، تنتمي، ال إىل الفرد، بل إىل املجموعة أو 

إىل الطبقة التي يمثلها هذا السلوك.

-الفن:
داخلية  ختليالت  ليست  الفن  بطبيعة  املتعلقة  غولدمان  تصورات  إن      
للفن)باستثناء بعض احلاالت( بقدر ما هي مقدمات إلنشاء منهجية رضورية 
للبحث، وليس من الصحيح أن الفن يقوم يف شكل مستقل عن املضمون، أو 
يمكن أن يأخذ صفاءه بوساطة اقرتاب أكرب من احلياة الواقعية، ومن الرصاعات 
الطبقية؛ لذلك ال يمكن تقدير قيمة نتاج ما من خالل مضمونه، باسم بعض 
كائنات وأشياء  يبدع  بل  الواقع،  ينسخ  فالفنان ال  املعايري؛  أو بعض  املذاهب 
تشكل عاملًا موسعًا وموحدًا إىل هذا القدر أو ذاك، عاملا ذا تناسق ومنطق داخيل 

البيضاء،  الدار  املقاالت،  الرواية والواقع، تر. رشيد بنحدو، عيون  ـ  لوسيان غولدمان وآخرون:   1
املغرب، ط1، 1988، ص36 - 61
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منظورًا إليه من زاوية معينة. وعليه يقول غولدمان إنه:
الشعورية  للنوايا  خاص  اهتامم  إيالء  النتاج،  فهم  يف  علينا،  يتعني  1- ال 

ملؤلفه.
2-ال يتعني تقدير أمهية الفرد تقديرًا زائدًا، خالل التفسري؛ ألن التفسري هو 
قبل كل يشء، البحث عن ذات فردية أو مجاعية؛ بحيث يكون للبنية الذهنية 

التي تسود النتاج الفني دور وظيفي وداليل بالنسبة إىل هذه الذات.
قيمة تفسريية؛ بل إهنا هي ذاهتا تشكل عنارص  أية  التأثريات(  لـ)  3-ليس 

يلزم تفسريها.
4-إن قيمة طريقة التفسري ليست واحدة يف منظور علم االجتامع البنيوي، 
ويف منظور التحليل النفيس، ولكنها ليست مع ذلك متعارضة؛ بل هي باألوىل 

متكاملة.
قبل  موجودة  وال  حمايثة،  أبدا  ليست  بالنتاج  اخلاصة  القواعد  نظام  5-إن 
حتويل  عمليات  نتيجة  هو  النظام  هذا  إن  العكس...  بل  االجتامعية،  البنية 

اجتامعية شمولية.

• خطوات املنهج البنيوي التكويني يف النقد األديب:	
إىل  بنياته  تفكيك  طريق  من  للنص،  ألسنية  بقراءة  البدء  األوىل:  -اخلطوة 
وتبيان  للنص،  السطحية(  البنية  باكتشاف)  وذلك  الّدالة،  الصغرى  وحداهتا 
بنيات الزمان واملكان فيه. ثم تركيب هذه األجزاء للخروج منها بتصور )البنية 

العميقة( للنص، أو رؤية العامل كام جتسدت يف املامرسة األلسنية للنص1.
-اخلطوة الثانية: إدماج هذه البنيان اجلزئية للوحدات الدالة يف بنية أكثر اتساعًا. 

1ـ  حممد عزام، فضاء النص الروائي، مقارنة بنيوية تكوينية، ص42.
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وتفكيك هذه البنية األشمل، أيضًا، للعثور عىل داللتها الشاملة. وهبذا ننتقل 
من )النص املاثل( إىل النص الغائب(، آية ذلك، أن النص املاثل ليس ذرة مغلقة 
عىل نفسها، بل هو نتاج اجتامعي تارخيي، يعرّب عن طموحات فئة اجتامعية أو 
ثم  املتعددة،  لبنياته  كشفًا  األديب  النص  قراءة  تصبح  وبذلك  اجتامعية.  طبقة 

ادماجها يف البنية االجتامعية لبيئة املبدع وعرصه.
  وهكذا تبحث البنيوية التكوينية يف أربع بنيات للنص هي: 

1- البنية الداخلية للنص.
2- البنية الثقافية أو )االيدولوجية(. 

3- البنية االجتامعية.
4- البنية التارخيية.

    وهذه البنيات متكاملة ومتفاعلة يف ما بينها. فإذا كانت القراءة الداخلية 
للنص تقدم لنا خطوة نحو فهم القوانني املتحكمة يف البنية الداخلية؛ فإن هذا 
الفهم بحاجة إىل تفسري. وهذا ما ينبغي التامسه يف البنية الثقافية. غري أن هذا 
التفسري يظل جمردًا، إذا مل يتحول إىل فهم، فيصبح بدوره بحاجة إىل تفسري، ما 

يستدعي مقاربة البنية الثالثة)االجتامعية(.

• منهج غولدمان يف التحليل البنيوي التكويني:	
  يمكن حتديد منهج غولدمان يف النقد البنيوي التكويني يف النقاط اآلتية:

1-دراسة ما هو جوهري يف النص، من طريق عزل بعض العنارص )اجلزئية( 
يف السياق، وجعلها كليات مستقلة.

إىل  الوصول  نستطيع  ال  أننا  علاًم  يف)الكل(،  اجلزئية  )العنارص(  2-إدخال 
ببعضها،  مرتبطة  العامل  فجزئيات  جزءًا،  أو  عنرصًا  نفسها  هي  تكون  ال  كلية 
معرفة  دون  من  منها  واحدة  معرفة  املستحيل  من  يبدو  بحيث  ومتداخلة؛ 
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األخرى، أو من دون معرفة الكل.
3-دمج العمل األديب يف ) احلياة الشخصية ملبدعه(.

دراسة  خالل  من  االجتامعية،  النّص(  )خلفية  عىل  األضواء  4-إلقاء 
مفهوم)العامل( عند اجلامعة التي ينتمي إليها الكاتب، والتساؤل عن األسباب 
االجتامعية والفردية التي أدت إىل هذه الرؤية كظاهرة فكرية عرّب عنها العمل 
الوعي  ظواهر  من  ظاهرة  هي  الرؤية  وهذه  حمددين.  ومكان  زمان  يف  األديب 

اجلاميل الذي يبلغ ذروة وضوحه يف نتاج املبدع1.

-عالقة البنيوي التكويني بالتفسري السيكولوجي

جزءًا  يشكل  برشي  سلوك  كل  أن  التأكيد  يف  يشرتكان  أهنام  من  الرغم  عىل      
البنية  إدراجه يف هذه  ينبغي  السلوك  لفهم هذا  بنية واحدة ذات داللة، وأنه  من 
التي ينبغي عىل الباحث اكتشافها، وال يمكن فهمها إال إذا ُأحيط هبا يف تكوينها 
الفردي والتارخيي. نقول عىل الرغم من اشرتاك املنهجني يف بعض األمور؛ فإن 
نملك سوى  أننا ال  منها:  اعرتاضات حاسمة؛  تطرح  السيكولوجية  التفسريات 
أغلب  أن عرفناه، بحيث تصبح  لنا  يسبق  مل  نفسية كاتب  معرفة جد ضئيلة عن 
للشهادات  استنادًا  ختلق  ومهية  لنفسية  ذكية  إنشاءات  جمرد  املزعومة  التفسريات 
يستحق  بجزء  اإلحاطة  قط يف  تنجح  مل  السيكولوجية  التفسريات  وإن  املكتوبة. 
الذكر من النص، وتلك اإلحاطة ال تشمل سوى بعض العنارص اجلزئية أو بعض 

املالمح العامة..

    بيد أن مؤيدي التحليل النفيس لألدب، يعرتضون بشدة عىل تلك »االفرتاءات«؛ 

1ـ  حممد عزام، فضاء النص الروائي) مقارنة بنيوية تكوينية يف أدب نبيل سليامن(، ص47



248

ألن املنهج التحلييل النفيس، من شأنه أن يتغلغل يف أعامق األدباء؛ فيكشف عن 
دوافعهم، وعقدهم، وإحباطاهتم، ونكوصهم الطفويل، فضال عن طفولتهم، أو 
مآزمهم األوديبية، ونرجسيتهم...1 من داخل النص ورموزه... أو عرب معطيات 

خارجية... أو من خالل االثنني معا...  
   

-معامل النقد السوسيولوجي عند غولدمان
تأسيسه  يف  استند  سوسيولوجي«،  لـ»نقد  متكاملة  معامل  غولدمان  جهود  يف      
إىل أعامل )لوكاتش(، معيدا صياغة أفكاره بنوع من الدقة واإلحكام، فضال عن 
مفاهيم جديدة أعطت مظهرا جديدا لسوسيولوجيا الرواية يتميز باملرونة يف إطار 
املبادئ الفلسفية األساسية للامدية؛ عىل هذا األساس، يرى غولدمان أن األعامل 
فقط...  الفرد  وليس  الطبقات،  أو  عقلية للجامعات  أبنية  عىل  تقوم  األدبية، 
بكاتب عظيم،  الطبقات، حتى حتظى  ]...[ يف وعي  كاملة  تلك الصور  وتبقى 
حني  “اإلله اخلفي”  يعيد صياغتها يف رؤية متكاملة للعامل. ويظهر هذا يف كتابه 
وجد غولدمان عالقة تربط تراجيديا )راسني( وفلسفة )باسكال( باحلركة الدينية 
الفرنسية املسامة “جنسينية”... لذلك دعا إىل رضورة االهتامم باحلركة املتواصلة 
من النص إىل املجتمع، ومن املجتمع إىل النص، دليال عىل مدى تأثري املجتمع يف 
تكوين العمل اإلبداعي... وتشكل هذه العالقة الفكرة الرئيسة عند غولدمان، 

وتكمن قيمتها يف الدور الذي تؤديه الوقائع يف العمل األديب.
البنيوي، لتحديد منهجه؛ فمن      وجيمع غولدمان بني الفكر املاركيس والفكر 

1 ـ  يف منهجنا التحلييل النفيس الذي اتبعناه يف أطروحة الدكتوراه، بينا أمهية ذلك املنهج... للمزيد، 
ينظر: أنور املوسى، احلب والغزل يف شعر ملوك بني أيوب بني احلقيقة والوهم، أطروحة دكتوراه لبنانية، 

ناقشها املؤلف يف اجلامعة اللبنانية، بإرشاف د. خليل أبو جهجه، 2007



249

اإلنتاج  يف  كمؤثرات  واالقتصادية،  بالعوامل االجتامعية  املاركسية  هتتم  جهة 
بني  جيمع  أنه  ويظهر  فقط،  النص  البنيوية ببناء  هتتم  أخرى  جهة  ومن  األديب، 
الشكل واملضمون؛ أي بني بنية النص والعوامل اخلارجة عنه، واملؤثرة فيه، من 
عىل  إما  الشكل  ويتجىل هذا  فيه،  يعيش  الذي  بالواقع  يتأثر  الكاتب  أن  منطلق 
هيئة توافق بني الكاتب والواقع، وإما يف شكل رفض، وإما يصري تركيبا لألفكار 

الكامنة يف ذلك الواقع. 
  Pour Une Sociologie”ويسجل يف كتابه “من أجل سوسيولوجيا للرواية   

Du Roman، نقاطا أربعا لفهم العالقة بني الواقع والعمل األديب؛ هي:

إىل  يميل  بل  للوعي اجلامعي الواقعي،  انعكاسا ساذجا  ليس   1-النتاج األديب 
بلوغ درجة من االنسجام تعرب عن طموحات وعي اجلامعة التي يتحدث الكاتب 

باسمها...
أدبية  الكبرية،  اإلبداعية الفردية  األعامل  وبني  الوعي  بني  املجودة   2-العالقة 
كانت، أو فلسفية، أو الهوتية، ال تكمن يف شكل تطابق تام يف املحتوى، ولكنها 
تتجىل يف نوع من االنسجام عىل مستوى أعىل من التطابق عىل مستوى البنيات؛ 
ألن األعامل اإلبداعية تكون مضامينها يف صورة صياغة جمازية، ختتلف كثريا عن 

املضمون الواقعي للوعي اجلامعي.

 3ـ العمل األديب الذي يقابل بنية فكرية جلامعة ما، بإمكانه أن يكون يف بعض 
وهذه  الفكري،  العمل  بني  بسيطة  عالقة  عىل  ينطوي  دقيقا،  متاثال  احلاالت 
اجلامعة؛ فامليزة االجتامعية للعمل األديب تكمن عىل اخلصوص يف كون الفرد ليس 
العامل،  برؤية  ما يسمى  تقابل  بنية فكرية منسجمة،  بمقدوره وحده فقط تكوين 
ألن مثل هذه البنية ال تتكون إال من طرف مجاعة، أما الفرد؛ فبإمكانه نقلها إىل 

مستوى أعىل أكثر انسجاما، وحتويلها إىل مستوى اإلبداع اخليايل...
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ـ إن الوعي اجلامعي ليس حقيقة أولية، وال حقيقة مستقلة، بل هو وعي يتكون  4 
ضمنيا ضمن السلوك العام لألفراد املشاركني يف احلياة االقتصادية واالجتامعية 

والسياسية... 

    مثل هذه النقاط تقودنا، ليس إىل االهتامم بالعالقة القائمة بني النتاج األديب، 
والوعي اجلامعي الكائن، بل إىل ربطه بالوعي اجلامعي املمكن، فيغدو العمل عظيام 
التي منها استعار مضامينه. وتعطي  القصوى للجامعة  الطموحات  إذا عرب عن 
النقطة الثانية العمل استقاللية نسبية، حمتفظة له بخصائصه اجلاملية التي متيزه عن 
غريه من األعامل؛ ألنه ليس بالرضورة أن يطابق مضمونه السطحي مضمون فكر 
من  عاملا  ويشكل  الواقع،  عن  ليتميز  املجاز  يوظف  بل  عنها،  يعرب  التي  اجلامعة 

العالقات يف إطار عمل خيايل.

    وتكشف الدراسة عن مستوى آخر؛ هو البنية العميقة التي تقرتب يف تركيبها 
من فكر اجلامعة املعرب عنها، هنا تكمن أمهية املنهج التكويني؛ املفتاح الذي يوصلنا 
كقراء إىل البنية العميقة التي يمكننا حتليلها بعد مقارنتها بفكر اجلامعة التي أخذ 

منها ذلك املضمون.

    أما النقطة الثالثة فتمكننا من معرفة طبيعة العالقة بني مضمون اإلبداع واالنتامء 
االجتامعي للكاتب، وهي عالقة ظلت زمنا آلية عند النقاد اجلدليني، إىل أن كشف 
غولدمان جتاوز )بلزاك( النتامئه األرستقراطي، ليعرب عن مجاعة أخرى ال ينتمي 
إليها. ويمكن القول باختصار إن هذه املالحظة التي أشار إليها غولدمان تؤكد 

أن العمل األديب ليس عمال فرديا، بل هو نتاج وعي اجلامعة.

    هكذا؛ ال يمكن عزل أي عمل عن السياق الثقايف الذي نشأ وتطور فيه، ويصري 
فهم أي مسألة خاصة، ال حيدث إال من خالل اإلطار العام املحيط هبا، وتاريخ 
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املجتمع الذي أنتجها، ويصري أيضا العمل الفردي عمال مشاركا يف فهم التاريخ 
كان. ومن  الشمويل ألي جمتمع  الوضع  إدراك  تفاصيله تساعد عىل  العام؛ ألن 
هذا املنظور؛ تتضح البنية التي يتبناها غولدمان؛ تلك املرتبطة باألعامل واألفعال 
الفاعل  التوازن  متثل  ألهنا  ما،  إنساين  عن وضع  جوابا  فهمها  يقدم  اإلنسانية، 
مل  وإن  الداللية،  وهي  سمة التكوينية،  فتأخذ  واألشياء،  واألشخاص  وفعله، 
تعد إىل نشأة العمل. وهو مصطلح حياول من خالله غولدمان إقامة توازن بني 
الوضع اخلارجي والوضع الداخيل اخلاص باإلنسان، يتغري من مجاعة إىل أخرى، 
ومن جمتمع إىل آخر. ويرى أن السمة اجلامعية تصبغ العمل األديب، تربطهام عالقة 
يف اجلامعة  املتحكمة  الذهنية  البنى  عىل  غولدمان  يقرتحها  نفسها  هي  عضوية، 
والفرد عىل السواء، تتميز بكوهنا ذات بعد مجاعي، تشبه العالقة بني العضالت 
واحلركات، وبني العني والرؤية. من ثم؛ يكون فهم العالقة بني األدب )الفرد( 

وتلك البنى حمور عمله )اجلامعة( بوساطة الدراسة البنيوية التكوينية...

املجموعات  هي  الثقايف  لإلبداع  احلقيقية  املوضوعات  »أن  غولدمان  وأكد      
جزءا  يعد  الفردي  اإلبداع  بأن  ويعرتف  معزولني”،  األفراد  وليس  االجتامعية؛ 
من إبداع اجلامعة، وذكر أنه ال حاجة إىل أن يكون املرء عاملًا اجتامعيًا لكي يعلن 
املعارص... ويذهب إىل أن  الرواية بوصفها وقائع اجتامعية تعكس املجتمع  أن 
األدب ال يعكس املجتمع بطريقة شفافة، بل يفعل ذلك من خالل وجهة نظر، 
بام أنه ذو داللة، وملا كانت الرواية نوعا من الطموح، فهي داللة أيديولوجية تعرب 
األدبية  األشكال  سوسيولوجيا  أن  اعتقادنا  »ويف  فيه.  توجد  الذي  عن املحيط 
تستطيع أن تتجه إىل فحص مفهوم األدب واأليديولوجيا التي تدعمه بعناية... 
إننا ال نستطيع دراسة وظيفة األديب اخلاصة به، واملعاناة األيديولوجية يف النص 

وبوساطته، إال انطالقا من الكشف عن حدود األديب يف عرص معني...”.
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تتناول العوامل اخلارجة عن النص، مثل  التي      ويرفض غولدمان الدراسات 
تقديم  بإمكانه  ليس  ذلك  فكل  اخلاصة؛  الذاتية  وسريته  الكاتب،  سوسيولوجيا 
أي مدلوالت عن األدب، وخطابه األيديولوجي، وهو األساس ذاته الذي يقدم 
من خالله نظريته عىل أهنا نظرية معتدلة متوازنة، استطاعت أن تتمكن من النص 
من دون أن تستغني عن األيديولوجيا أو علم اجلامل يف الوقت نفسه، وقد وضح 
هذا التوازن يف استفادة غولدمان من أستاذيه جورج لوكاتش وميخائيل باختني، 
إذ أخذ عن ماركس وهيجل وفرويد وآدلر وغريهم، من دون أن يفقد استقالله 
وقدرته عىل تبيان خصوصيته؛ ولكي يطبق نظريته عىل النصوص األدبية، حدد 
“رؤية  أمهية  أكثرها  العمل األديب؛  حتكم  التي  واملفاهيم  املصطلحات  من  مجلة 

العامل«...

أن  يف  تكمن  منهجه،  أسست  مسلمة  منذ العام1947  غولدمان  صاغ  لقد      
والفلسفة  األدب  عد  هو  دراسة األدب،  يف  التارخيية  للامدية  األسايس  العنرص 
فردية. يف هذا  وليست  وقائع مجاعية،  بدورها عن  تعرب  للعامل،  رؤية  تعبريا عن 
كامال،  الواقع  وواحدة ختص  منسجمة  نظر  وجهة  هي  العامل  رؤية  تكون  املقام 
وهي وجهة نظر النسق الفكري جلامعة يعيش أفرادها رشوطا اقتصادية واجتامعية 
وسياسية واحدة، يعرب الكاتب عن النسق ذاته بداللة كربى، يتوجب عىل التحليل 
اجلاميل املحايث استخراج الداللة املوضوعية هلذا العمل، ويكشف عن عالقتها 
بالعوامل االقتصادية واالجتامعية، فبقدر ما تكون القيمة عظمى، وحتكم املنهج 

يف أداء وظيفته، يتحقق فهم العمل بذاته...

“اإلله اخلفي”؛ تظهر رؤية العامل أداة مفهومية: »إهنا عىل      يف كتاب غولدمان 
أعضاء  والعواطف واألفكار، جيمع  التطلعات  املجموع من  التحديد هذا  وجه 
مجاعةـ  هم يف الغالب أعضاء طبقة اجتامعيةـ  ويضعهم يف مقابل مجاعات أخرى، 
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وهو ال شك ختطيط وتعميم املؤرخ، لكنه تعميم فكرة حقيقية لدى أعضاء مجاعة 
تعمل عىل حتقيق وعي الطبقة بطريقة أكثر أو أقل وعيا وارتباطا؛ وبذلك يكتسب 
العمل األديب وظيفة داخل املجتمع، وهي إعطاء رؤية كونية، تكون أكثر انسجاما 
وارتباطا، كلام كانت تلك الوظيفة ذات أمهية أكرب. واالنسجام قيمة مجالية تدفع 
ارتباط احلكم  إزاء فكرة  بالقوة، هنا نكون  ليكون منسجام وواقعيا  باالجتامعي 
علم  مجالية  يؤسس غولدمان  هكذا  االجتامعي،  بالتحليل  وثيقا  ارتباطا  اجلاميل 

االجتامع...

البنيوية التكوينية نظريا،     ويعد مفهوم »رؤية العامل« عنرصا أساسيا يف تشكيل 
وإجرائيا، يعرفها غولدمان يف موضع آخر بقوله إهنا: »تقييم البنى الفكرية الواقعية 
إىل أقىص حد،... إهنا جمموع هنائي للقضايا واحللول التي تظهر يف املستوى األديب 
من طريق اخللق بوساطة الكلامت، وعامل مرتبط بالكائنات واألشياء”؛ ثم يستنتج 

من التعريفني األول والثاين نقطتني مهمتني:

1ـ الرؤية للعامل تتعدى كوهنا رؤية فردية.

ـ الرؤية للعامل هي النوع األديب واألسلوب والرتكيب والصور والتقنيات الفنية  2
التي وظفها الكاتب من أجل التعبري.

    ويمكن القول إن مفهوم الرؤية للعامل، نمط من التفكري حيكم يف رشوط معينة 
مجاعة من الناس، تعيش الظروف االقتصادية واالجتامعية والسياسية ذاهتا، تتميز 
بالشمول، وتتضمن طموح اجلامعة، وعنارصها العاطفية والفكرية، إهنا جزء من 
أعامله  ـ أساس مجيع  العمل األديب. ويضيف غولدمان عنرص االنسجام  طبيعة 
ومنهجه ـ عادا إياه من العنارص املشكلة للقيمة اجلاملية يف العمل األديب، ويتفرد 
بكونه مقياسا لألعامل العظيمة؛ ومن ثم، فإن عنرص الرؤية للعامل حيرض أكثر يف 
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األعامل العظيمة أدبية أو فلسفية، ألنه يتميز باالنسجام، حامال قيام مجالية وفكرية، 
فال يكون الكاتب عظيام إال إذا حقق عمله االنسجام عىل مستوى الرؤية، ما دام 
رشطها يف جتاوز الوعي اجلامعي. إن الرؤية للعامل هي وسيلة الباحث يف إدراك 
االنسجام الكيل الذي يميز األعامل العظيمة عن األعامل املتوسطة، األقل انسجاما 
انطالقا من مدى حتقيقه هلذا  العمل  للرؤية للعامل، فيكون احلكم عىل  يف متثيلها 
يتعقب غولدمان مجيع أعامله،  للعامل عند كاتب ما،  االنسجام. وإلدراك الرؤية 
باعتبار أن الكاتب يمر بمراحل، يتطور فيها، وينضج، وبالتايل رؤيته للعامل، إىل 
أن تكتمل يف صورة ناضجة، ولو اقترص الباحث عىل بعض األعامل فقط، فإن 
من  نفهم  واضحة.  غري  ناقصة،  الكاتب، ستكون  هذا  عند  للعامل  الرؤية  رصد 
هذا أن الرؤية للعامل تتخذ من الواقع وتكوين الكاتب مرجعا هلا، تشمل خمتلف 
حتليلها  يكون  واللغة، والعالمة،  الكاتب،  وتكوين  والنفس  كالواقع  العنارص، 
احلديثة،  العلوم  كثري من  مع  التكوينية  البنيوية  تتقاطع  لذا  الطرائق،  من  مزجيا 

فضال عن املناهج النقدية؛ ولذا، تستمد قيمتها كوسيلة لتحليل العمل األديب.

االنعكاس  القائمة عىل  )ماركس(  رؤية  يتجاوز  املفهوم جعل غولدمان      هذا 
املبارش والبسيط، وبام أن وعي الفرد ووعي اجلامعة متداخالن، فإن الرؤية للعامل 
وخطاب  الفرد  الكاتب  خطاب  يكون  املمكن،  الوعي  ذروة  املنسجمة تشكل 
اجلامعة املنتجة عنرصا أساسا يف تكوين هذه الرؤية، أو عنرصا مساعدا. هنا تكمن 
خصوبة النص بالنسبة إىل املحلل يف ميدان سوسيولوجيا األدب. إن الناقد وهو 
يرصد الرؤية للعامل هيتم بالعنارص اجلوهرية يف النص، وداللة العنارص الثانوية، 
وينظر إىل العمل نظرة شمولية، ال تقيص أي عنرص عاطفيًا كان أو اجتامعيًا أو 
فرديًا أو نفسيًا، فكلها كام أوضح غولدمان تؤدي إىل تكوين الرؤية للعامل، ومن 

ثم؛ فإن »كل عمل أديب عظيم هو تعبري عن رؤية للعامل...
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ـ الوعي الفعيل والوعي املمكن:

    الوعي الفعيل هو الذي ينجم عن املايض بجميع أبعاده وظروفه، حيث حتاول 
واالقتصادية  االجتامعية  ظروفها  من  انطالقا  الواقع  اجتامعية فهم  جمموعة  كل 
بلورته  إىل  اجتامعية  طبقة  تطمح  ما  هو  املمكن  بينام الوعي  والدينية،  والفكرية 
بعد تعرضها لتغريات خمتلفة، من دون أن تفقد طابعها الطبقي. خيضع األول يف 
وجوده للحارض خالل مرحلة معينة، أما الثاين فمجرد إمكانية، ترتبط باملستقبل، 

إنه ذروة ما قد يصله وعي مجاعة مع احتفاظها “بطبقيتها”.    

    ويمكن القول: إن الوعي املمكن يتضمن الوعي الفعيل ويزيد عليه، بمعنى 
أنه يتكون منه، ويتجاوزه ليصري شموليا، لذا يرى غولدمان أنه العنرص املحرك 
يشكل  اجلامعة،  فكر  حمرك  هو  املمكن  الوعي  فإن  وبالتايل،  اإلنسان؛  لتاريخ 
حارضها ومستقبلها؛ فـ»النتاج األديب ليس انعكاسا بسيطا لوعي مجاعي واقعي، 
وحمدود، بل احلد األقىص للمستوى الذي وصل إليه انسجام أفكار خاصة جلامعة 
أو أخرى، وعي وجب إدراكه كحقيقة متحركة، موجهة لتحقيق حالة معينة من 

التوازن،...”

    انطالقا من هذا الطرح، تصبح أشكال الوعي لدى طبقة ما تعبريا عن رؤيتها 
الفعيل  الوعي  من  فينقلها  أو غريها،  ذاهتا  للطبقة  األديب  العمل  للعامل، جيسدها 
الكاتب  سوى  ذلك  تأدية  أحد  باستطاعة  وليس  املمكن،  إىل الوعي  املعاش، 
دائام  هو  اجتامعية  طبقة  لدى  املمكن  الوعي  األقىص من  احلد  ويكون  العظيم، 
رؤية للعامل متامسكة نفسيا، تعرب عن نفسها دينيا أو فلسفيا أو أدبيا أو فنيا، رشيطة 
أن يتحقق التامسك الداخيل املنتج لبنى فكرية منسجمة؛ يفيض ذلك إىل احلديث 
عن االنسجام الذي تناوله )لوكاش(، عادا العمل الناجح مجاليا هو ما دل عن 
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فتعمل  مع اجلامعي،  الفردي  بتطابق  يتحقق  مناسب،  شكل  يف  منسجم،  معنى 
كل مجاعة عىل أن تكون هلا رؤية للعامل منسجمة ومرتابطة، إىل جانب االنسجام 
واآلخر  أيديولوجي  واحد  بعدين:  عند غولدمان  تتخذ  التي  الشمولية  هناك 
علمي. وتتحقق اعتامدا عىل أسس موجودة يف الواقع، بفهم تناقضاته وخصائصه 
واضطراباته األيديولوجية، حينئذ، تكون الرؤية للعامل ناجحة، تتجاوز بشموليتها 
النظرة املحدودة والرؤية اجلزئية. ترتكز هذه اخلاصية؛ أي الشمولية، عىل التجربة 
االجتامعية والتارخيية، النامجة عن املامرسة والرصاع الطبقي، ال تتوافر إال إذا أخذ 
الناقد يف حسبانه طموحات الطبقة االجتامعية املحرومة التي تعد الفاعل واملحرك 

للتاريخ..

العربية،  النقدية  الدراسات  السوسيولوجي يف جمال  املنهج  إن  القول:      جممل 
بني  العالقة  عن  فقط  يبحث  ال  إنه  حيث  من  ويفككه؛  النص  ييضء  بأن  كفيل 
املناهج  ذلك  عىل  سارت  كام  األديب  العمل  ومضمون  اجلمعي  الوعي  مضمون 
األيديولوجية.. وال بني األنساق اجلاملية واملعرفية اجلاملية التي تتضمنها مصنفات 
علم اجلامل والبالغة والنقد، وإنام بني البنى الذهنية التي تشكل الوعي اجلمعي 
والبنى اجلاملية التي تشكل األعامل األدبية والفنية.. وبناء عىل هذه املداخلة؛ فإن 
»أهم« ما جاء به املنهج السوسيولوجي من طريق غولدمان، هو التصور اجلديد 
التي  العالقة  هذه  األديب.  واإلبداع  االجتامعية  احلياة  بني  اجلوهرية  العالقة  عن 
ظواهر  هي  التي  للوعي  املنظمة  املقوالت  أي  الذهنية؛  بالبنى  تتعلق  أصبحت 
»أكثر  جتربة  هي  غولدمان  يقول  كام  الواحد  الفرد  فتجربة  فردية؛  ال  اجتامعية 
إجيازًا.. وأكثر تقلصًا من أن تقدر عىل خلق بنية ذهنية من هذا النوع، وال يمكن 
هلذه األخرية أن تظهر إالّ عن النشاط املشرتك لعدد مهم من األفراد املوجودين 

يف وضعية مماثلة.



257

النقدية  التي شكلت قطيعة مع االجتاهات  النظرية اجلديدة      وفضال عن هذه 
األديب؛  العمل  لدراسة  شاماًل  مفاهيميًا  جهازًا  السوسيولوجيا  أقامت  السابقة؛ 
كالبنية الداللية.. والرؤية للعامل. ومن خالل مفهوم البنية الداللية؛ حيتم علينا أن 
ننظر إىل النص كخطاب وكبنية، وانطالقًا من هذا املفهوم أيضًا ننظر إىل النص من 
زاوية الداللة. أي من زاوية كونه يشكل بنية دينامية داللية؛ وما يقصد من هذا 
املفهوم هو الوحدة بني العمل األديب وبني معناه وطابعه اجلاميل؛ ألن بنية النص 
تظهر أول ما تظهر من خالل مجعها لألجزاء يف وحدة متكاملة. وبتأكيدها مفهوم 
الكلية.. يتأكد أن الواقعة األدبية وأنساقها هي واقعة.. وأنساق كلية؛ ولذا، كان 

التشديد يف التحليل البنيوي التكويني عىل مفهوم الكلية.
    فتحليل أي عمل أديب.. وال سيام الشعر، سيساعدنا عىل أن نكتشف البنية التي 
تدلنا عىل أن النص يف كليته؛ ألن العمل األديب والفكري.. أيضًا.. ليس إالّ جزءًا 
بنية متامسكة  البنية االجتامعية، وكل بنية هي يف أساسها  من جمموعة كربى هي 
ليس عىل مستوى الرتابط املنطقي فحسب، بل من خالل العالقة املوجودة بني 

األجزاء والكل أيضا.
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الف�صل ال�صاد�س

ميادين علم الجتماع الأدبي ومتفرعاته واجتاهاته

    موضوع علم االجتامع األديب جمال واسع1، غري حمدد املعامل بشكل دقيق، 
يكون  قد  ولذا،  ألخرى؛  نظرية  مدرسة  من  التحليلية  املعاجلة  فيه  وختتلف 
متفرعاته  العلم، فضال عن  هذا  اهتامم  ميادين  إىل  بإجياز  التطرق،  املفيد  من 

و»مدارسه« ومناهجه…
   نشري بداية إىل أن األدب يف أجناسه املختلفة، يشكل إنتاجا رمزيا له معان.. 
ومعطياهتا،  االجتامعية  العلوم  إمكانيات  من  االستفادة  الرضوري  ومن 
املجتمع  حياة  يف  مهمة  جوانب  ومعرفة  وحتليلها،  وآثاره  نصوصه  لدراسة 
اإلنساين، ويتجىل ذلك يف اهتاممات جورج لوكاش يف بعض كتبه؛ وال سيام 

1 ـ  ومن اهتاممات علم اجتامع األدب؛ حتويل الفكرة الفردية إىل معرفة اجتامعية، وهو يدرس العالقة 
االجتامعي  الوقع  وبني  العلمية(  النظريات  أو  الفن  أو  األدب  أو  )الفلسفات  الفكرية  املنتجات  بني 
والتارخيي... كام هيتم بام يسمى “أدوات اإلنتاج األديب”؛ مثل نرش الكتب والتكوين االجتامعي ملؤلفيها 
وقرائها ومستويات التعليم والعوامل االجتامعية التي حتدد الذوق، ويتناول النصوص األدبية من منظور 
االجتامعية  والقيم  األدبية  األجيال  دراسة  االجتامعي، وكذلك  املؤرخ  ما حتتويه من موضوعات هتم 
للجامعة... ويعمل هذا العلم عىل رد األبنية الفكرية يف نتاجها الفوقي/الفكري إىل األوضاع االجتامعية 
الفكر األديب بأدوات اإلنتاج االجتامعية؛ ففي السياسة والقانون واألخالق  ارتباط  التحتية؛ ما يعنى 
ينعكس الوجود االجتامعي.. بينام يعكس العلم والفلسفة والفن احلياة االجتامعية، واألدب يعنى يف 
الداخيل... ولكنه  اإلنسان وعامله  العالقات االجتامعية واألفكار االجتامعية وأفكار  بتشابك  الغالب 

يصور لنا ذلك كله ممتزجا بالطبيعة وصور احلياة االجتامعية.
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يف دراسة نشأة الرواية، وارتباط ذلك بظهور الرأساملية، وكذلك السعي إىل 
وكذلك  االجتامعية-االقتصادية…  الظروف  نتاج  بوصفها  الرواية  تأطري 
األعامل  بعض  عىل  التطبيقية  دراساته  يف  الرائدة  غولدمان  لوسيان  أعامل 
اخلفي«، وكذلك يف سعيه  »اإلله  أعامل راسني يف  مثل  الكالسيكية،  األدبية 
ألعامل  باحثني  دراسات  وتعد  الرواية…  لدراسة  بنيوي  إطار  لتقديم 
جمموعة من عاملقة فن الرواية، أمثلة عىل حسن استثامر أفكار علامء االجتامع 
)الفرد  املعارصين  االجتامع  علامء  كبار  بعض  سعى  ولقد  والفولكلور… 
تطبيق  إىل  ظواهري،  اجتامع  لعلم  املنظرين  من  وهم  برجر(،  وبيرت  شوتس 
بعض مفاهيم تصوراته النظرية لتحليل نصوص روائية، مثل حتليل شوتس 
»الرجل  موزيل  روبرت  لرائعة  وبرجر  كخوته«،  »دون  نتيسز  شويا  لرائعة 

الذي بال مزايا«…1
     وهناك حماوالت عديدة يسعى فيها أصحاهبا إىل التأصيل لعلم اجتامع أدب 
مرتبط أحيانا بجوانب نظرية أخرى، مثل االرتباط بعلم اجتامع الثقافة أو النقد 
األديب... ويمكن اإلشارة هنا اىل أعامل بورديو واجيلتون وغريه يف هذا املجال. 
والتفاعلية  املاركسية،  والسيام  املختلفة،  النظرية  املدارس  أن  األدبيات  وتوضح 
بعض  عن  فضال  املدارس،  من  وغريها  واهلرمونيطيقيا،  والظواهرية،  الرمزية، 
االهتاممات األنرتوبولوجية... استطاعت الدخول إىل جمال التحليل االجتامعي 

لألدب...
النقد النفيس، حماوال  فعل عىل  االجتامعي لألدب، كرد  النقد      وهكذا، ظهر 
اهتاممه بمجال املرسل يف  إثر  الثاين يف  التي جتلت يف هذا  النقص  جتاوز مظاهر 
الفردية واجلامعية، عىل حساب جماالت أخرى؛  زواياه الشعورية والالشعورية، 

1 ـ  أبو بكر أمحد باقادر، قراءات يف علم اجتامع األدب، بريوت، دار اهلادي، ط1، 2004، ص6 - 7.
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مثل: املرسل إليه والرسالة واملجتمع وغريها.
حتليل  يف  موضوع  بغري  هيتم  نفسه  األدب  اجتامع  علم  أن  يتضح  وإمجاال،      
يدرس  كام  ويدرس،  حيلل  أن  ينبغي  اجتامعيا  منتجا  بوصفها  األدبية  النصوص 
الدراسات  مداخل  أكثر  ولعل  االجتامعية؛  املعطيات  من  العديد  االجتامع  عامل 

االجتامعية لألدب أمهية ما يأيت:

- أوال: دراسات االستهالك االجتامعي لألعامل األدبية
أشكاهلا  يف  األدبية،  املنتجات  االجتامع  علامء  يدرس  االجتاه،  هذا  ويف      
وأجناسها املختلفة، بوصفها منتجا اجتامعيا ذات قيمة، ومن ثم، يسعى عامل 
االجتامع إىل حتليل مدى وجود اختالف أو تباين يف أساليب االستهالل الثقايف 
واألديب من طرف الناس، وهل تعود أسباب ذلك إىل اختالفات طبيعية أو 

إيديولوجية أو اقتصادية...؟
ميزانيات  اختالف  حول  املثال،  سبيل  عىل  لوكربيت،  دراسات  ولعل       
اإلنفاق عىل الكتب، وكمية الكتب التي يطلع عليها الناس، ونوعيتها، و»من 
يشرتي أو يقرأ ماذا؟«؛ تصبح أسئلة ملحة، ويف غاية األمهية، بل يصبح ممكنا 
إىل  التعرف  ثم  املضامر، ومن  املجتمعات يف هذا  بني  مقارنة  دراسات  تنفيذ 
أو  األدبية،  نوع معني من األعامل  بنرش  اهتاممها  الدولة، ومدى  إيديولوجيا 
ذائقة معينة ترى أهنا متثل ما ينبغي أن يتطلع إليه مواطنوها، وكيف أن هذا 
توزيعه،  رقعة  توسيع  أو يف  عليه،  الرقابة  رفع  أو  الكتاب،  دعم  ينعكس يف 
القارئ يف شكل مكتبات،  متناول  توفريه يف  األقل  أو عىل  اقتنائه،  وتسهيل 

وحث النشء وعامة اجلامهري عىل االطالع عليه وقراءته...
    وأصحاب هذا االجتاه يدرسون كذلك، ما يمكن أن يسمى صناعة طباعة 
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الكتاب وتوزيعه، ومن ثم االهتامم بأعداد القراء، وإمجايل التكلفة عىل مستوى 
الفرد واملجتمع، يف ما خيص مسألة االستهالك األديب، بغض النظر عن نوعية 

ما يقرأ.
    ولقد اهتم بورديو يف دراساته امليدانية املختلفة، بمسألة االستهالك الثقايف 
يف املجتمع الفرنيس، لينتهي بعد دراساته إىل أن هناك اختالفات جذرية...، 

ربام تعود إىل أصول طبقية...
     يذكر أن هناك عددا من علامء االجتامع يرون أن االستهالك الثقايف األديب، 
احلديث، ويعكس  املجتمع  الطبقية يف  الرتاتبية  توضيح  إىل  مهام  يعد مؤرشا 

بنية املجتمع من خالل اهتاممات أصحابه ثقافيا وأدبيا...1

-ثانيا: دراسات اهتمت بدراسة ظهور األجناس األدبية
     ويف هذا املضامر، نجد باحثني يف علم االجتامع، اهتموا بدراسة األسباب 
التارخيية واالجتامعية واالقتصادية واأليديولوجية التي دفعت إىل هتميش جنس 
أديب ما أو تغييبه، وظهور جنس آخر خمتلف، بوصفه جيسد روح العرص. ويؤدي 
يف هذا السياق جورج لوكاش دورا رئيسا؛ فهو أول من نادى بوجود صالت 
والوسيطة،...  القديمة  بالعصور  ارتبطت  التي  امللحمة  اختفاء  بني  عضوية 
أبطال  إبراز  إىل  يسعى  الذي  الرسد  وظهور  يؤهلون،  ما  غالبا  الذين  بأبطاهلا 

عاديني جدا، واىل دراسة  املعيشة ببؤسها وبساطتها ورتابتها ومتجيدها...
    ويركز لوكاش عىل الظروف االقتصادية والسياسية واالجتامعية، بوصفها 
الرشوط الرئيسة التي دفعت إىل إبداع الرواية بوصفها ملحمة البورجوازية، 
مؤكدا أن احلياة احلرضية يف ظل أسلوب اإلنتاج الرأساميل احلديث، وّلدت 

1 ـ  أبو بكر أمحد باقادر، قراءات يف علم اجتامع األدب، ص7



263

عالقات وشبكات اجتامعية خمتلفة متاما عام كان عليه احلال يف املايض، هذه 
العوامل هي التي دفعت إىل عجز األجناس األدبية السابقة عن تلبية احتياجات 

املبدع إىل تقديم ما جيري يف حميطه...
املوضوع،  حول  مؤلفاته  من  العديد  يف  وليميز  وريموند  قدمه  ما  ويعد      
أمثلة تفصيلية يمكن أن تفرس احلاجة إىل أجناس وفنون جديدة جتسد واقع 

املجتمع...
األدبية،  لألعامل  االجتامعية  الدراسات  من  الرضب  هذا  فأصحاب      
يسعون اىل دراسة السياقات التارخيية، وتقديم تنظري اجتامعي حول املجتمع 
به  والسياسة؛ فاألعامل األدبية عندهم تعد مؤرشات كربى، توضح ما يمر 
املجتمع  هي  عندهم  التحليل  وحدة  فإن  ثم؛  ومن  حتوالت،  من  املجتمع 
اإلنساين الكبري، وليس تفاصيل ما يقدمه العمل األديب؛ ولذا، »فهم أقرب 
إىل املنظرين االجتامعيني السياسيني منهم لداريس التفاصيل التي يقدمها علم 

أديب ما...1«

ثالثا: األعامل األدبية كمجسد للواقع
افرتاض  أساس  وأبحاثه عىل  دراساته  تبنى  االجتامع،  فريق من علامء  هناك       
عن  أولية  »مادة  مبارشة،  غري  وأحيانا  مبارشة،  بصورة  يقدم  األديب  العمل  أن 
املجتمع  الذي كتب عنه«، ومن ثم، يمكن حتليل بياناته بوساطة األساليب نفسها 
أصبح  املجال  وهذا  االجتامع2.  علم  يف  املختلفة  النظرية  املدارس  يف  املستخدمة 
واسع االنتشار، والسيام يف دراسة املجتمعات التي تندر فيها الدراسات امليدانية 

1 ـ  أبو بكر أمحد باقادر، قراءات يف علم اجتامع األدب، ص9
2 ـ  م.ن، ص9
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املناطق ودراساهتا... ومن  العديد من برامج  بيانات املسوح االجتامعية، ويف  أو 
أو جنوب آسيا، أو رشق آسيا...  األمثلة عىل ذلك، دراسات الرشق األوسط، 
وجه  عىل  الرواية  بدراسة  املجاالت،  هذه  أمثال  يف  الدارسون  هيتم  وهكذا؛ 
اخلصوص، كوهنا جتسد بعض اهتاممات أفراد هذه املجتمعات وتعكسها، بل قد 
يغايل بعض الباحثني، فيعد هذه الروايات جمسدا لروح املجتمع وما يدور فيه من 

أحداث ووقائع...
»الرشق  أدب  عىل  أجريت  التي  االجتامعية  الدراسات  من  العديد  وهناك      
األوسط احلديث«، وال سيام أعامل نجيب حمفوظ، وعبد الرمحن منيف، والطيب 
صالح وغريهم، بوصفها متثل رشائح ونامذج اجتامعية للمجتمع العريب املعارص، 

ولعل ما قدمه روجر آلن وحليم بركات وغريمها، نامذج من هذا االجتاه...
     وهناك من حاول أن يقّوم يف بعض األعامل األدبية الكالسيكية، مثل أعامل 
املوجهة  والثقافية  االجتامعية  اآلليات  اىل  ليتوصل  ديستوفسكي،  أو  راسني، 
ألسلوب اإلبداع األديب يف األعامل؛ ولعل ما قدمه باختني وغولدمان من األمثلة 
هلذا التوجه؛ حيث يصبح العمل األديب وسيلة ومنجام للتوغل عميقا يف اكتشاف 

جوانب من حياة اإلنسان، بوصفه كائنا اجتامعيا..
لعلم  الواقع دارسون  الروائيني هم يف  أن بعض  الدارسني       ويرى مجاعة من 
الغرض منها تقديم  انرتوبولوجية  االجتامع، أو هم يف احلقيقة يقدمون نصوصا 
يف  وإبداعهم  نصوصهم  فإن  ثم،  ومن  املعيشة،  اليومية  للحياة  جمسدة  صورة 
الواقع، عبارة عن دراسات اجتامعية أخذت شكل جنس أديب، ومن هذه الزاوية، 

قد تصور روايات تشارلز ديكنز جمتمع لندن يف احلقبة التي كتبت فيها...1

1 ـ  أبو بكر أمحد باقادر،  م.ن. ص10
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- رابعا: األعامل األدبية كنافذة ومدخل لدراسة املجتمع
    هيتم بعض الدارسني من املؤرخني االجتامعيني- خالل دراسة أوضاع املجتمع 
األدبية،  النصوص  بعض  من  باالستفادة  ماضية-  تارخيية  أحقاب  يف  اإلنساين 
استنتاج  العمل عىل  أو  آنذاك،  املجتمع  ما قد يساهم يف مقاربة  إنتاجها،  وإعادة 
ما يمكن أن يشكل قناة للتعمق يف روح ذلك املجتمع... ومن مالمح هذا النوع 
من األعامل، ما يسعى إليه آدم متيز يف حماولته إعادة تصوير ما كان عليه املجتمع 
أولية  كمصادر  األدب  كتب  استخدام  خالل  من  األوىل،  يف عصوره  اإلسالمي 
إلعادة بناء احلياة االجتامعية؛ وهنا تصبح كتب عامة؛ كاألغاين، وألف ليلة وليلة، 
وكتب املساجالت، والنوادر األدبية... من النصوص املهمة...، نظرا إىل إشارهتا 
إىل »املعيش واليومي«... فام تربزه هذه املصادر من جوانب اجتامعية، ربام كان من 
الصعب التعبري عنه يف الشعر مثال، ولعل املقامات وكتب املسامرات، وما يدور 

فيها من قضايا، تشكل مادة مهمة جدا يف دراسة املجتمع...
     وتعد حماولة روي متحدة يف دراسته عن أخالق العرب يف العرص العبايس كام 

تقدمها كتب األدب، من هذه املحاوالت املبدعة...
      كام يسعى أبو بكر أمحد باقادر، يف مقاالته، إىل تقديم نصوص أدبية من خالل 
دراستها من منظور علم اجتامع األدب، مستخدما مفاهيم علم االجتامع وقضاياه 
صورة  تقديم  إىل  تسعى  نصوص  من  نصوصه،  تنوعت  ولذا،  الدراسة...  يف 
ألوضاع املرأة، والسيام يف كتب مرايا األمراء، من حيث دورها وتأثريها يف عامل 

السياسة أو حتديد السلطان... وقضايا التفاخر باألجداد واألسالف...
    ويقر الباحث باإلسقاط الذي يالزم مثل تلك الدراسات، فيقول: »صحيح أنه 
كام يرى »البعض« أن عمليات اإلسقاط االجتامعي والثقايف تقّول هذه النصوص 
معاين ومفاهيم ليست موضع إمجاع الدارسني، ... لكن املنظور االجتامعي يعطي 
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هذه النصوص حياة جديدة...1«

 – ومن اهتاممات علم االجتامع األديب أيضا:

• نظرية االنعكاس	

    انتهى الفكر األديب يف عالقته مع الفلسفات السوسيو– اقتصادية، إىل نظرية 
االنعكاس التي تفرس دينامية التاريخ بجدلية الفكر واملادة؛ وعّد األول – ومنه 
عىل  الرتكيز  إىل  أدى  ما  االجتامعي؛  ومنها الوجود  للثانية  انعكاسا   – األدب 
من  شكال  أو  مكوناهتا  من  مكونا  األدب بوصفه  يف  األيديولوجي  املضمون 
أشكاهلا، وهو ما حدا بدارس اجتامعي مثل جورج بليخانوف، إىل القول يف سياق 
حديثه عن “املعادل املوضوعي يف األدب”: “إن الواجب األول للناقد، يكمن يف 
ترمجة فكرة ذلك النتاج من لغة الفن إىل لغة علم االجتامع، يف حتديد ما يمكن أن 
نسميه باملعادل السوسيولوجي للظاهرة األدبية املعطاء”، ويف ذلك بالطبع تقصري 
يف تقدير الطابع النوعي للعمل األديب التخيييل؛ لكن ذلك ال يمنع من معارضة 

األعامل األدبية بواقعها االجتامعي توخيا ملعرفة ما تتضمنه من حقائق...

النشاط  أشكال  االجتامعية، وشكل من  للحياة  مرآة  األدب  أن      ومعنى ذلك 
اإلنساين الذي يمكن تفسريه يف ضوء قوانني تطور الوجود االجتامعي... ويدور 
واألدب  واحلياة،  واألدب  واملجتمع،  األدب  مثل:  متشابكة  حول ثنائيات 
والواقع، واألدب والتاريخ، وهو ما يؤكد أن ال قيمة للكتابة يف هذه النظرية إال 

من خالل القيمة املضافة داخل جمريات احلدث السوسيوتارخيي.

النظرية اجلدلية ليس بسيطا أو تبسيطيا كام      بيد أن مفهوم االنعكاس يف هذه 

1 ـ  أبو بكر أمحد باقادر. م.س. ص12
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إدراك  أشكال  من  شكال  يعد األدب  ألنه  ومعقدة؛  مركبة  عملية  هو  إنام  ُيظن، 
اجتامعية  فهو ممارسة  ثم؛  ومن  وجودها،  لظروف  أي  وعيها،  ملوضوع  الذات 
حقيقة االنعكاس  أن  بمعنى  السلوكات؛  من  بعدد  املامرسات،  كباقي  حمددة، 
إىل  للظواهر السطحية  املتجاوزة  اجلدلية  يف  وإنام  اجلامدة،  املرآوية  يف  تكمن  ال 
ما  األمور،  سريورة  يف  املتحكم  الداخيل  باملنطق  الواعية  االجتامعية  السلبيات 
وبالتاريخ؛ ألنه يعرض  بالوجود  املعرفة  إنتاج  إىل  آخر  األدب سبيال  من  جيعل 
العامل بشكل تنويري، ويضيف جديدا إىل كل ما هو كائن ومعروف. وهذا التطور 
اجلدلية  نظرية  نحو  مرصاعيه  عىل  الباب  فتح  ما  هو  االنعكاس  ملفهوم  املتقدم 

االجتامعية يف فهم األدب وتقديره...

-اجلدلية االجتامعية أو سوسيولوجية اخلطاب األديب 

يف  األدب  إىل  ينظر  الذي  االنعكاس  مفهوم  كفاية  عدم  الدارسون  اكتشف      
نتاجا ماديا كباقي اإلنتاجات يف املجتمع، يف  عالقته املبارشة مع الواقع، ويعده 
حني أنه منفتح عىل اخليال وعىل العبقرية وعىل البنيات الذهنية التي تشكل الوعي 
يف  البحث  جتاوز  عىل  الالحقة  التنظريات  عملت  فقد  ثم؛  ومن  فرديا ومجاعيا، 
املؤثرات االجتامعية أو توصيف صورة املجتمع يف العمل األديب، إىل ما يمأل ذلك 
الفراغ االنعكايس بني عامل األدب التخيييل وعامل املجتمع الواقعي، فاجته التفكري 
إىل الوسائط Relais التي توصل احلقيقة االجتامعية إىل الرتكيبة األدبية؛ بحيث 
بنية  حيدث التفاعل اجلديل بني نظامني من الظواهر يتكثفان يف نظام ثالث يمثل 
يؤكد خصوصية  ما  بالقيم االجتامعية. وهذا  اجلاملية  القيم  تلتحم فيها  جديدة، 
اخلطاب األديب الذي بوسعه أن يستوعب سائر اخلطابات األخرى، وحيوهلا إىل 
أنه حيتضن األيديولوجيا،  املتكون واملتبلور؛ ومن ذلك مثال  بانية يف عامله  مواد 
فتسكن فيه وَتْضُمر، وال يمكن اكتشافها إالَّ عرب متفصالته العديدة وانكساراته 
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املتقاطعة كام يقول ألتوسري.

“االجتامعية       وعليه فإن اجلدلية االجتامعية ترفض ما يسميه لوكاش مثال بـ 
بطريقة  االجتامعي  املضمون  حتليل  أي  الواطية Sociologie vulgaire” ؛ 
الثورية للعمل األديب بمجموع ما حيتويه  القيمة  “بليخانوف” الذي كان يقيس 
تقدمية، وعوضا عن ذلك؛ فهي تطرح مفاهيم جدلية؛ مثل: مفهوم  أفكار  من 
البنية الدالة ومفهوم رؤية العامل ومفهوم التناظر وما إىل ذلك..  وتقصد إىل عد 
العمل األديب بنية دينامية مثل سائر البنى الفكرية التي حياول اإلنسان من خالهلا 
خلق نوع من التوازن بني العقل وما يعقله، فيغدو إنتاجه بنية دالة ال يمكن فهمها 
إال بتحليل العالئق املؤلفة بني عنارصها، ومن ثم؛ فاألدب بنية تعبريية مستنبتة 
داخل احلركية السوسيو – ثقافية أو السوسيو – اقتصادية، وال يمكن فهمها إال 
الوعي  ومنها  االسرتفاد؛  مع عنارص  املبدع  يقيمها  التي  التصورات  بتوصيف 

اجلمعي أو رؤية العامل لدى جمموعة اجتامعية معينة.

مثال؛ هي ذات  “غولدمان”      إن الذات املبدعة Sujet créateur ، يف نظر 
الذهنية  البنيات  تلك  تبدع  أن  من  أقرص  وحده  الفرد  جتربة  ألن  باحلتم؛  مجاعية 
التي تعرب عن أنشطة عدد كبري من األفراد يوجدون يف عامل متناسق، أو يف ظروف 
ظواهر  هي  وإنام  فردية؛  ظواهر  ليست  الذهنية  املقوالت  أن  متشاهبة؛ بمعنى 
ومتثُّلها  وجتميعها  اقتناصها  فرصة  إال  لألديب  وليس  سلفا،  موجودة  اجتامعية 
البنى  الرابط اجلديل بني  بنيات ختيلية منسجمة ومماثلة هلا. وهذا هو  ومتثيلها يف 
الذهنية يف العامل التخيييل التي ال يمكن فهمها إال بتحليل عالئقها من الداخل، 
ن من تفسري ذلك العمل وحتديد وظيفته  وبني البنى الذهنية يف املجتمع التي مُتكِّ
االجتامعية املتمثلة يف بلورة الوعي اجلمعي، وصياغته يف شكل تعبريي جديد، 
فيكون البعد االجتامعي يف األدب متأتيا من حيث التناظر الداليل فقط، وليس من 
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حيث املحتوى الذي يتمتع األديب بحرية كافية يف إبداعه واصطناعه... والعربة 
يف هذا التوجه اجلديل أن كل اإلبداعات وكل األفكار يف العلوم اإلنسانية تنبثق 
من داخل املجتمع، وأن كل فعل هو رد فعل واع من أجل إصالح وضعية معينة، 

وأن الفرد املبدع لسان حال اجلامعة متده بام يقول، وال تفرض عليه كيف يقول

    وعىل ما حققته اجلدلية االجتامعية من تقدم يف فهم الظاهرة األدبية واحرتامها، 
فقد  اجلاميل واالجتامعي،  بني  أو  واملجتمع  األدب  بني  الربط  عىل  التحايل  ويف 
اهتمت باملبالغة يف “مجعنة”  La sociologisation  اخلطاب األديب، وبالقفز 
عىل الكثري من أدبية األدب من أجل الوصول الرسيع إىل اجتامعيته . وقد ذكر 
“سريج دوبروفسكي” مثال؛ أن هذه النظرية تركز عىل استخالص البنيات الذهنية 
“ الرؤية”  أو الوعي  الدالة؛ وكأن الفائدة املتوخاة من العمل األديب هي معرفة 
السيايس  التاريخ أو يف االقتصاد  الذي يبلوره فقط . واحلال أن قراءة كتاب يف 
منه يف ذلك، وجتنبنا مشقة غموضه وصعوباته وإكراهاته، كام  أكثر غناء  تكون 
ووقائع  ختيلية  أدبية  وقائع  بني  التناظر  باب  من  ولو  إمكانية اجلمع  عن  تساءل 

سياسية أو أيديولوجية؛ ومها ينتميان إىل عاملني خمتلفني كل االختالف.

    وباجلملة، عىل الرغم من إحلاح اجلدلية االجتامعية عىل وحدة النص األديب، 
فقد لوحظ تعاملها معه بام هو بنية من املدلوالت وليس من الدوال اللغوية ذات 
عىل استدراكه  السوسيونصية  الدراسات  ستعمل  ما  وهو  املعقدة،  اإلشكالية 

ومعاجلته 

-نظرية الدراسات السوسيو– نصية

النظرية عىل التصور الذي يرى أن الدور الذي يؤديه األدب جتاه      تركز هذه 
وليس  الكتابة،  أي من مستوى  الشكل؛  يتحدد انطالقا من  االجتامعي،  الواقع 
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فقط من خالل املضامني، أو من خالل الدالالت االجتامعية التي حيملها؛ ولذلك 
فهي تنتقد سوسيولوجيا األدب التي تتعامل معه تعامال تارخييا مبارشا كأنه وثيقة 
تعيينية حتيل إىل األحداث اخلارجية، متجاهلة إحياءاته التعبريية ودالالته املتناسلة؛ 
والسبب يف ذلك أهنا تتخطى مشكلة اللغة بجميع تفرعاهتا وتعقيداهتا، واحلال أن 
اللغة بام هي ممارسة اجتامعية دائمة، حتمل شحنات معرفية وأيديولوجية كامنة، 
النص  اجلمل يف  تراكيب  ينبغي فهم  ثم،  اجتامعية سابقة؛ ومن  وجتسد مصالح 
الدارج  باالستعامل  األصل، أي االرتباط  متكاملتني: وجهة  األديب من وجهتني 
يف املجتمع، ووجهة التوظيف؛ أي االرتباط باالستعامل اجلديد يف العامل التخيييل؛ 
آية ذلك، أن األديب أو املبدع ينطلق من لغة موجودة ومليئة...، فيبعث منها لغة 
وليدة ومركبة هي لغة النص األديب الذي يصبح مفعام بالدالالت واملرجعيات، 
وعند حتليله ال بد من أخذ الشفرتني يف احلسبان: شفرة اللغة املنظِّمة لوقائع العامل 
الداخيل. وباندماج هذه يف تلك،  العامل  لوقائع  املنظِّمة  اخلارجي، وشفرة األدب 
وتلك يف هذه؛ يتشكل خطاب جديد هو اخلطاب األديب القائم بذاته؛ وتكون اللغة 

وسيطا فاعال بحق بني األدب واملجتمع كام تريد الدراسات السوسيو – نصية. 

    إن لغة األدب أو اللغة يف األدب، تكون مرشوطة بوقائع الرشائح التي تتكلمها، 
وال بد يف فهمها من جتاوز احلدود النصية إىل السياقات التناصية؛ بمعنى أن الواقع 
الذي حولته اللغة إىل مفهومات وتصورات قد أصبح واقعا مفهوميا، ومل يعد واقعا 
عينيا، ويمكننا عند هذا املستوى أن نعد الدالئل اللغوية بمنزلة وقائع اجتامعية 
مرتاتبة أو متفاعلة؛ بل هي أصوات متصارعة كام يقول “باختني”، وكل تركيب 
هلا أو منها؛ هو فعالية حوارية مهام كانت مضمرة. والنص األديب قادر عىل أن حيفر 
ضمنها خطا عموديا ليقولب مدلوالهتا يف عملية إنتاجية خاصة به. وهذا املنظور 
هو ما دفع الدراسات السوسيو – نصية إىل أن تبدأ من الدليل االجتامعي يف اللغة، 
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توليفاته اجلامعة. النص األديب بحسب  املدلوالت املرتاكبة يف   لتنتهي إىل جوقة 
كأفعال  )النيص(  الرتكيب  فهم  – هو  زيام  – يقول بيري  نقصده  الذي  الفهم  إن 
االشرتاك يف  بازدواجية  يتميز  الذي  باملستوى الداليل  ربطها  اجتامعية وحماولة، 
العامل التخيييل، ويف العامل االجتامعي . ولذلك يرى أن الرواية مثال جمموعة من 
التي تتفاعل مع القضايا االجتامعية واالقتصادية عىل مستوى  البنيات الرتكيبية 
النص واملجتمع؛ نظرا إىل ما هلا من إحياءات  الوسيطة بني  البنية  التي هي  اللغة 
اللغات  من  جمموعة  األديب  النص  عد  ثم،  ومن  سلطوية.  أو  دينية  أو  سياسية 
ولذلك  التخييلية،  الداللية  البنيات  داخل  خمتلفة  أشكال  يف  تظهر  التي  اجلامعية 
التي تتميز فيها اجلامعات االجتامعية بمعجمها،  التارخيية  ينبغي وصله باملرحلة 
أيديولوجيتها،  تتضمن  التي  اخلاصة  ببالغتها  أي  يف الكالم؛  وبطريقتها 
خطابيا Discurcif ذا  فضاء  النص األديب  فيصبح  مصاحلها؛  عن  وتعرب 
يتحدث  ولذلك  والواقع واأليديولوجيا؛  اللغة  مع  متشاكلة  مرجعية  قيمة 
    Génotexte السوسيو – نقديون )جوليا كريستيفا مثال( عن النص الباطن
معه جيري  أو  فيه  متقاطعة  أنظمة  وعىل  أخرى،  داللية  بنيات  عىل  املنفتح 
اإلنتاجية.  ميزة  إىل  اإلنتاج  صفة  به  تتجاوز  متتالية  متفصالت  عرب   استيعاهبا 
النظرية االجتامعية  إىل  تنتمي  – نصية  السوسيو  الدراسات  إن  القول:      جممل 
إليه كخطاب تعبريي تواصيل متميز  النظر  يف دراسة األدب؛ فهي حريصة عىل 
بمجموعة من التقنيات املتجددة باستمرار؛ وقد ارتأت أن املدخل اللغوي هو باب 
الفتح الكبري، ولذلك استعانت بفلسفة اللغة وبالدراسات اللسانية والسوسيو – 
السيميولوجيا؛ من أجل  أو  الداللة  لسانية، وبالتاريخ وباألنرتوبولوجيا وبعلم 
مقاربة بنيته اإلشكالية؛ فتحفظ له دوره االجتامعي من دون أن تسلبه استقالليته، 

أو تقلل من مجاليته.
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• سوسيولوجية القراءة	

فهمه  وحماولة  قراءته  خالل  إال من  بالطبع  حيدث  ال  األديب  النص  »حتّقق      
حساب سوسيولوجية  االجتامعية  النظرية  حتُسب  ولذلك  منه”؛  واالستفادة 
مبتداها إىل  العملية من  التي حتكم  اإلنتاج  القراءة كذلك؛ أي حساب سريورة 
سيتوجه  الذين  القراء  أو  القارئ  نوعية  الكاتب  يستحرض  أن  منذ  أي  منتهاها؛ 
كتابته  يضمن  بام  مرورا  إليهم،  سيتوجه  وكيف  إليهم،  سيتوجه  إليهم، وبامذا 
من توجيهات اسرتاتيجية...، وصوال إىل القارئ الذي حياول بدوره إنتاج نوع 
من الفهم وفق معطيات شخصية وثقافية ونصية، وحسب ميكانيزمات معروفة 
يف القراءة والتلقي؛ ومنها االستعداد املعريف الكتشاف ما يسميه  إيزر Iser بـ 
واالستعداد كذلك  النص”،  منه  ينبثق  الذي  العام”  – ثقايف  السوسيو  “السياق 
للتعاطي مع مدونته؛ أي مع جمموع األشياء التي تدخل يف تركيبه، والسيام مع 

املعطيات االجتامعية والتارخيية. 

    وإذا كان هذا التعاون اإلنتاجي رشطا حتميا بني النص وقارئه بوصفهام نصني 
تقبل  ال  القراءة  فإن سوسيولوجية  خالَّقًا؛  دالليا  تفاعال  ويتفاعالن  سيتقابالن 
كذلك أن يكون ثمة تواطؤ ساذج وفج يقترص عىل ملء الفجوات، بام يشبع حاجة 
األيديولوجي  أو  االجتامعي  املضمون  استخالص  من  ويمكنه  املترسع  القارئ 
الذي يتوخاه؛ ألن اجتامعية النص اجلاد ال تكمن يف ما هو خارج عنه، وإنام يف ما 

ينتجه. 

    وإذا كانت العملية القرائية تستقر يف هناية املطاف عند نوعية القارئ وقناعته، 
فينبغي التحذير مما يراه الشكالنيون من إمكانية التوقف عند حدود العامل الداخيل 
الذي تنشئه املعطيات اللسانية والبنائية يف النص املفرغ من املرجعيات االجتامعية، 
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واحلال أن هذا اإلجراء فيه كبح للقراءة التي ينبغي أن يصل مداها إىل نوع من 
الفهم املعقول؛ أي إىل إجياد تأويل مقبول ومقنع للنص الذي قد ال يتحقق إال 
النص  أن  للنص؛ بمعنى  االجتامعية  الداللة  أو  املرجعي  السؤال  عن  باجلواب 
“املقروء”  Lisible حيقق العملية التواصلية باإلحالة إىل العامل اخلارجي؛ ألن له 

شيئا ما يقوله عن يشء ما ألحد ما. 

   ...ولذا، ترص النظرية االجتامعية يف القراءة عىل أن يندمج القارئ يف النص من 
أجل فهم إجيايب حيقق املقاصد االجتامعية للنص، ويستفيد من مؤرشاته املحكومة 
الكامنة واحلقيقية، وال يقف عند  املرجعية  أبعاده  بظواهره الفنية كي يسترشف 
اإلجراءات التفكيكية القارصة، وبذلك تكون القراءة كام الكتابة نشاطا إنسانيا 

ولسانيا خالقا يف عملية التمّثل والتوسط واإلبالغ... 

التمييز بني عدة مناهج... منها املنهج  النقد السوسيولوجي، يمكن      يف إطار 
التجريبي، والبنيوي التكويني، فضال عن املنهج الوضعي، واجلديل...

• والعامة 	 اخلاصة  والظروف  باألديب  هيتم  الوضعي:  االجتامعي  املنهج 
النفسية،  وليس  االجتامعية  هويته  يشكل  هذا  فكل  عاش فيها،  التي 
فمجال دراسته هو احلياة االجتامعية لألديب )منذ مدام دوستايل(، ثم 

ربط األدب باحلياة الشخصية لألديب ثم املجتمع.
• املنهج االجتامعي اجلديل: يعمد رواده إىل ربط مضامني األعامل األدبية 	

هناك  أن  أساس  للمجتمع وطبقاته، عىل  اإليديولوجي  الوعي  بأشكال 
االجتامعي  والواقع  األديب  اإلنتاج  بني  جديل  انعكاس وترابط  عالقة 
والسيايس واالقتصادي، اعتامدا عىل مقوالت الفكر املاركيس، وبخاصة 
يف  األوىل  حتكم البنية  وكيفية  الفوقية،  والبنية  التحتية  البنية  مفهومي: 

توجيه البنية الثانية، ومفهوم االنعكاس وااللتزام.
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     وهكذا، كان للفكر املادي املاركيس أثر يف تطور املنهج االجتامعي، وإكسابه 
أن  املاركسية  الفلسفة  يف  املتقرر  ومن  ناضجًا،  فكريًا  وشكاًل  منهجيًا،  إطارًا 
املجتمع يتكون من بنيتني: دنيا يمثلها النتاج املادي املتجيل يف البنية االقتصادية، 
األساسية  البنية  املتولدة عن  والسياسية  والفكرية  الثقافية  النظم  تتمثل يف  وعليا 
األوىل، وأن أي تغري يف قوى اإلنتاج املادية ال بد من أن حُيدث تغريًا يف العالقات 

والنظم الفكرية 1.
    واعتامدًا عىل ما سبق؛ ظهرت نظرية »االنعكاس« التي طورهتا الواقعية، إال أن 
أنه كلام ازدهر  النظرية تتمثل يف فرضية مؤداها؛  التي كانت تواجه هذه  املشكلة 
املجتمع يف نظمه السياسية واحلضارية واالقتصادية؛ ازدهر األدب، إال أن مراجعة 
تاريخ اآلداب واملجتمعات أثبتت أن التالزم ليس صحيحًا، نرضب مثاًل لذلك 
من  السلطة  وانتقال  الدولة،  لتفكك  نموذجًا  كان  الذي  الثاين  العبايس  بالعرص 
العرب إىل العجم، ونشوء الدويالت، كل هذه الظواهر السلبية، اقرتنت بنشوء 

حقبة من األدب الذي متيز باإلبداع الشعري يف الثقافة العربية2.
م املاركسيون تصورًا لتفادي هذه املشكلة، سموه »قانون العصور     ...ولذا، قدَّ
الطويلة«، مفاده أن نتيجة التطور االقتصادي والسيايس والثقايف وارتباطه بالتطور 
طويلة  وعصور  أجيال  مرور  ذلك  يلزم  بل  مبارشة؛  يظهر  ال  األديب،  اإلبداعي 
حتى يتفاعل األدب مع مظاهر التطور املختلفة ويكتسب القوة منها؛ فهذا القانون 

يرفض ارتباط األدب باملجتمع يف حقب وجيزة 3.

1 ـ   صالح هويدي، النقد األديب احلديث ـ قضاياه ومناهجه، ص 95
2ـ   م.ن، 94، ومناهج النقد املعارص: 45، وصالح فضل، النقد األديب احلديث: أسسه اجلاملية ومناهجه 

املعارصة، ص 62، 65
3 ـ   صالح هويدي، م. س 46 - 47



275

    وقد عملت املاركسية مع الواقعية جنبًا إىل جنب يف تعميق االجتاه الذي يدعو 
ازدهار »علم  ما ساهم يف  األديب؛  التطور االجتامعي واالزدهار  بني  التالزم  إىل 
االجتامع« بتنوعاته املختلفة،  كان من بينها علم نشأ قبل منتصف القرن العرشين 
أطلق عليه اسم علم »اجتامع األدب« أو »سوسيولوجيا األدب«، وقد تأثر هذا 
التي حدثت يف األدب من جانب، وما حدث يف مناهج علم  بالتطورات  العلم 

االجتامع من جانب آخر1.

    وقد هدف هذا املنهج إىل حتليل النصوص األدبية بوصفها شهادات أو انعكاسات 
لعنارص متفاوتة األمهية من احلياة االجتامعية وحتوالهتا، مركزا يف حتليله عىل زاوية 
الرسالة من حيث املضمون؛ فمثال نجد ميشال عايص يف كتابه “دراسات منهجية 
يف النقد” اهتم بتحليل األعامل القصصية والشعرية، مستعرضا حماورها الرئيسة، 
االجتامعي  بالواقع  عالقتها  مبينا  وحمتوياهتا الفكرية،  مضامينها  عند  والتوقف 
اللبناين حتديدا... فالنص يف نظره، ويف حدود مفاهيم املنهج االجتامعي اجلديل، 
يتحرك عىل أرضية التاريخ والرصاع...، وبذلك؛ يكون تعامل ميشال عايص مع 

النص األديب ال يف خصوصيته األدبية بل مع مرجعيته.

قضايا إبستيمولوجية يف سوسيولوجيا اآلداب

    السوسيولوجيا هي العلم الذي هيتم بدراسة قوانني تطور األنظمة االجتامعية، 
اعتامدا عىل مناهج بحث متعدد )الوظيفية، البنيوية، اإلحصائية، األمربيقية...(، 
االجتامعية،  الظواهر  تداخل  بدراسة  اإلطار  هذا  ضمن  االجتامع  عامل  وهيتم 

1 ـ   صالح هويدي، م. س، ص47
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واستخراج القوانني العامة التي حتكم ترصفات األفراد داخل املجتمع... انطالقا 
من هذا التعريف غري النهائي، يمكن لَعامِل االجتامع املهتم بسوسيولوجيا اآلداب 
أن يستعني باملنهج السوسيولوجي لدراسة املراحل التي يقطعها اإلبداع األديب، 
املجتمع،  داخل  املؤلف  يؤديه  الذي  الدور  ومدى  له،  القارئ  استجابة  وكيفية 
ووضعيته وسط النظام االجتامعي الذي ينتمي إليه... فضال عن وظيفته داخل 

املجتمع...
    وهتتم سوسيولوجيا املؤلف أساسا بوضعيته االقتصادية، وانتامئه االجتامعي، 
سوسيولوجيا  حقل  يطال  الكتابة.  مهنة  ُتَوفرها  التي  االجتامعية  والرتبة  واجلاه 
عيش  وطرائق  امُلَؤلفة،  الكتب  تذرها  التي  املالية  العائدات  مشاكل  اآلداب 
طبع  أجل  من  أمواهلا  تغدق  التي  واجلهات  األشخاص  عن  فضال  الكتاب، 
 .»Le mécénat« يسمى  ما  وهو  الكتاب؛  ومساعدة  املعرفة  ونرش  املؤلفات 
كام هتتم سوسيولوجيا اآلداب بدراسة األمور املتعلقة باجلوائز األدبية، خصوصا 
أهنا أصبحت تؤدي دورا مهام يف تقاليد التأليف والنرش. وجتري دراسة السريورة 
تطور  ملراحل  التارخيي  التطور  احلسبان  يف  يأخذ  سوسيولوجي  إطار  يف  األدبية 
اف أو املشعوذ، إىل صانعي املؤلفات األكثر مبيعا  مهنة الكاتب، انطالقا من الَعرَّ

...»Les best-sellers« وذيوعا يف العامل

أ- دراسة اجلامعات األدبية:
    ُيَعدُّ »تكّون« اجلامعات األدبية، من النقط األساسية التي تدخل يف جمال سوسيولوجيا 
اآلداب؛ فعلم االجتامع العام هيتم بدراستها ضمن أهدافه النظرية؛ حيث هيتم بدراسة 
اجلامعات وكيفية تشكلها والروابط التي جتمع بينها؛ فضال عن املجموعات الصغرى 
َرها يف نطاق نظرية عامة، يف أثناء  التي يرجع الفضل للباحث كورت لوين الذي َطوَّ

دراسته للحقل النظري الذي يتعلق بعلم النفس االجتامعي.
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بوساطتها  تكونت  التي  الطريقة  معرفة  من  األدبية  اجلامعات  حركية  ُن  مُتَكِّ     
من  مجاعة  تتكون  كيف  إًذا،  وانحالهلام...  تالمحها  وكيفية  الُكتاب،  جمموعات 

املؤلفني؟
    إن مجاعة امُلؤلفني جمموعة صغرية وحمدودة، تستقي ديناميتها وحركيَّتها الداخلية 
من عملية اإلبداع الفني بوصفها اهلدف األسايس للكاتب. فإذا أردنا تفسري ذلك 
من  خليط  متازج  نتيجة  تتكون  اجلامعة  هذه  فإن  وصناعته،  الِكَتاب  من  انطالقا 
ن شخصية الكاتب  العالقات والروابط االجتامعية التي تتداخل يف ما بينها لُتَكوِّ
امليكرو- سوسيولوجية  العالقات  ، بدوره، حمورا رئيسا ملجموعة من  ُيَعدُّ الذي 

نلخصها إمجاال يف الرتسيمة اآلتية:
 
الصحفي النارش

املكتبياملؤلفالطابع

القارئ املوزع

 
    تتكون هذه اخلطاطة من عدة حلقات يكمل بعضها البعض. تتداخل يف ما بينها 
بطريقة جدلية تفاعلية، وحيكمها منطق منظَّم خيضع لعالقات متشابكة المتناهية 
من العالقات االجتامعية واالقتصادية والثقافية والتقنية... نذكر منها عىل سبيل 
 Jeux des« التصحيحات  تبادل  لعبة  اآليت:  التقني  النموذج  احلرص  ال  املثال 
épreuves« التي حتدث بني النارش واملؤلِّف، وقد تصل إىل ثالث أو أربع مرات 
حسب اتفاق الطرفني وأمهية الكتاب، ولعل امُلطَّلع عىل عقود النرش الغربية، يرى 
أهنا تفرض عىل الكاتب عدًدا حمدوًدا من ُنَسِخ التصحيح، إذا زاد عليها الكاتب، 

يؤدي الثمن من حسابه اخلاص.
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ب- دراسة املؤلفات األدبية بعد نرشها
    هتتم سوسيولوجيا اآلداب بمعرفة وضعية املؤلفات بعد طبعها ونرشها، ومدى 
استجابة املتلقي هلا، واألسس النفسية واالجتامعية والثقافية التي جتعل اجلمهور 
مع  القراء  هبا  يتعامل  التي  الكيفية  يف  أيضا  وتبحث  والقراءة،  للدرس  خيتارها 
اآلداب  سوسيولوجيا  حقل  دام  ما  ذلك،  يف  غرابة  معا...وال  وامُلَؤلِّف  امُلَؤلَّف 

بمنزلة »املحرار« الذي يقيس درجة تعامل القارئ مع كتاب ما.
ورشكات  واملطابع،  النرش،  دور  املؤسسات:  هذه  عرب  القارئ  ويستطيع      
كام  واستعامهلا.  املؤلفات  امتالك  واملعارض...  التجارية،  واملكتبات  التوزيع، 
الذي  البيبليوغرافيا  علم  منجزات  عىل  ذلك  يف  السوسيولوجية  الدراسة  تعتمد 
املتعلقة بصناعة الكتاب، انطالقا من حلظة  التقنية والنظرية  هيتم بدراسة العلوم 
العلم بسوسيولوجيا اآلداب؛  يلتقي هذا  بيعه... وهنا  والدته األوىل إىل مرحلة 
َلًة للبيبليوغرافيا؛ ألهنا هتتم بدراسة الظروف والرشوط  حيث يمكننا عدها ُمَكمِّ

وامليكانيزمات التي تساهم يف ظهور ُمَؤلَّف ما للوجود.

ج-سوسيولوجيا القراءة
للمنتوج  مستهلكا  بصفته  بالقارئ  اآلداب  سوسيولوجيا  أبحاث  أيضا  هتتم      
األديب، كام حيلل الباحث عملية القراءة )أي العالقة بني القارئ والكاتب( ودرجة 
اإلحصائيات،  السوسيولوجية:  املنهجية  الوسائل  استثامر  عرب  فيه...  تأثريها 
عينات  إىل  الباحث  هبا  يتوجه  التي  االستامرات...  املقابالت،  االستجوابات، 
واملستوى  والسن  املهنة  حسب  يقسمها  وفرضياته،  أهدافه  حسب  متعددة 
الثقايف... قصد االنطالق يف حتديد سياسات القراءة واالستهالك الثقايف ملجموع 
سكان بلد ما. انطالقا من ذلك، يتسنى للباحث معرفة كيفية استقبال ِكَتاب ما، أو 
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َؤلِّف ما، أو نص من النصوص، أو جمموعة نصوص خمتلفة... بعد ذلك، يلجأ  ُمُ
الباحث إىل مقارنة النتائج التي حصل عليها مع نتائج خمتلف العينات األخرى؛ 

حتى لو اختلفت لغاهتا.
    وتتعامل سوسيولوجيا القراءة مع اآلداب بشكل حمايد، وحتاول تناوهلا كظاهرة 
أي  للِكَتاب،  االستيتيقية  اجلودة  عن  النظر  بغض  مستقلة،   »Phénomène«
تتعامل مع املضمون فقط. فالكتاب إنتاج فني وصناعي يف آن واحد؛ ألنه يؤدي 
مهمة ثقافية وأخرى اقتصادية. إن التحريات الدقيقة التي ينفذها السوسيولوجي، 
هتتم أيضا بوسائل اإلعالم وبالنشاط الصحفي واإلذاعة والتلفزة، وكل وسائل 
ِفه، أو يلجأ إليها النارش يف  الدعاية األخرى التي يلجأ إليها الكاتب للتعريف بُمَؤلَّ

إطار خطته »املاركوتينية« )التسويقية(...
كوضع  النرش  جمال  يف  النتائج  من  االستفادة  يمكن  البحوث،  إجراء  بعد       
املخططات واملشاريع، قصد انفتاح النرش عىل أكرب عدد من القراء لبلوغ ما يسمى 

.»La lecture de masse« القراءة اجلامهريية
عديدة؛  جماالت  يف  متميزة  أبحاثا  بورديو  بيري  الفرنيس  السوسيولوجي  أعد      
اعتمد فيها عىل معطيات حمصلة من جمال سوسيولوجيا اآلداب؛ حيث استخلص 
نتائج مهمة جتلت يف الكشف عن لعبة اختالف األدوار، ومنظومات الرتف ونوايا 
املجتمع الفرنيس، وخصائص طبقاته يف جمال النرش والتلقي، استفاد منها القراء 
والنارشون ومدبرو الشأن الثقايف يف أماكن خمتلفة من بقاع األرض، كام شكلت 

إضافة نوعية يف جمال البحث االجتامعي.
    ويمثل استقبال الِكَتاب من طرف القارئ، القاعدة الرئيسة لعلم اآلداب؛ حيث 

أصبحت ختصصا مستقال يف بعض اجلامعات األوروبية. 
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د-التعامل السوسيولوجي مع الكتاب
    هيتم علم االجتامع األديب بالبحث يف مضامني املؤلفات؛ حيث جيري التعامل 
والتعبريي،  اخليايل  وُبْعِدَها  اجلاميل  جانبها  عن  النظر  بَِغضِّ  كوثيقة؛  الِكَتاب  مع 
والغرض الذي تعاجله. إن الِكَتاب مَصنٌَّف جيمع بني طياته قيام اجتامعية متعددة 
الباحث  يستطيع  قد  االجتامعية؛  املناهج  ضوء  يف  وحتليلها  استخراجها  يمكن 
مثال - من طريق املناهج الكمية؛ وال سيام اإلحصائية منها - أن يعزل املعطيات 
التي  اإلحصائية  اجلداول  يف  وتكراراهتا  كثافتها  حسب  ويصنفها  ويمحصها، 

ها، ويمكن بعد ذلك أن حيصل عىل منحى القراءة املتميزة. أعدَّ
بتحليل مضامني  املتعلقة  الدراسات  النص األديب موضوعا يستقطب      أصبح 
أيضا.  السوسيولوجية  الدراسات  به  هتتم  الذي  نفسه  األمر  وهو  النصوص، 
يستطيع الباحث االجتامعي انطالقا من النص إعادة بناء املضامني املسكوت عنها 
داخل اخلطاب األديب، ويربطها بمميزات احلقبة التي ألف النص فيها، ويستخرج 
القيم واملعايري االجتامعية للحقبة التي تدور فيها األحداث، كام يمكن عرب الدراسة 
السوسيولوجية، استخراج مميزات امُلَؤلِّف عن امُلَؤلِِّفني اآلخرين، وجيري االهتامم 
املفاهيم واملصطلحات  للنص، من طريق إحصاء  اللساين  اجلانب  بدراسة  أيضا 
اللسانية امُلْسَتْعَمَلة يف النص؛ خصوصا السوسيو- لساين الذي يميز شخصية ما 
أو تيمة معينة أو حقبة ما. كام جيري أيضا حتليل اجلانب النحوي؛ من طريق دراسة 
تَّاب جيمعهم جنس أديب واحد،  مؤلف ما، أو عدة مؤلفات لكاتب معني أو عدة ُكُ

أو موضوع موحد.
ل عليها يف كشف هوية النص، واسرتاتيجية      يمكن أن تساعدنا املعطيات املحصَّ

الكاتب اخلفية يف تناول املواضيع التي يكتب فيها.
االجتاهات  إىل  التعرف  يف  لألدب  السوسيولوجي  التناول  يساعدنا  وهكذا،      
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اإليديولوجية واملعرفية للمَؤلِِّفني، وفق الفرضيات التي انطلقنا منها...

هـ- مكانة اآلداب داخل املجتمع
    املجتمع خيلق األدب، واألدب يصور املجتمع... جتري الدراسة السوسيولوجية 

لعالقة األدب باملجتمع بشكل عام من خالل املحاور اآلتية:
-وضعية اآلداب داخل املجتمع املدروس.

-انتظارات أفراد املجتمع من املؤلفات األدبية.
-تأثري وتأثر الكتابات األدبية باملجتمع.

باألدب،  العام  االجتامعي  التوجه  تربط  كوسائط  األدبية  األجناس  -دراسة   
اللحظات  تشكل  عن  تبحث  األدبية،  األغراض  سوسيولوجيا  أن  خصوصا 

التارخيية واالجتامعية لوالدة نص معني، ومعرفة مدة ازدهاره أو اضمحالله.
    ويرمي البحث السوسيولوجي عموما يف جمال عالقة األدب باملجتمع، إىل حرص 
النتائج املتنوعة ملختلف الفنون األدبية، وتأطريها داخل منظومة من املجموعات 
القدرة  بوساطة  عنها  ربَّ  امُلَعَ االجتامعية  التأمالت  خمتلف  بدورها  تتضمن  التي 
الفنية واألسلوب األديب واحلاجات االجتامعية واألجناس، ثم املؤلفات الفريدة، 

مع رصد استمرارية السريورة األدبية.
    إن سوسيولوجيا اآلداب تدرس األدب وفنونه يف عالئقه اجلدلية مع خمتلف 
املؤسسات االجتامعية، ويدرس أصل الكاتب واللحظة التارخيية التي كتب فيها 

مؤلفاته...
   من بني املتغريات التي حتكم املنهج السوسيولوجي تلك التي ترجع إىل الفلسفة 
أفراد  بعض  بذلك  اهتم  وقد  الكتاب؛  لتفسري حمتوى  كقاعدة مرجعية  والتاريخ 
استعمل  حني  يف  وهوركايمر...  أدورنو  سيام  وال  النقدية؛  فرانكفورت  مدرسة 
الشعور،  بنيات  جتانس  لكشف  جيني«  »السوسيو-  املنهج  غولدمان  لوسيان 
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الِكَتاب ذاته؛  بنية  العامل انطالقا من  التي ترى هبا طبقة أو مجاعة معينة  والكيفية 
أن  فقد حاول  زيام  بيري  الباحث  أما  اجتامعية حمددة...  بنية  وبني  بينه  الربط  ألن 
يوضح العالقة بني النظرية النقدية ملدرسة فرانكفورت واملفاهيم السيميائية التي 

اشتغل عليها، ُمَشكِّ

    يبقى أن نشري إىل أن العائق االبستيمولوجي الذي يعرتض عامل االجتامع يف جمال 
اآلداب، يتمثل يف متازج العنارص السوسيولوجية باخليال، خصوصا أن املؤلفات 
األدبية – كالقصة والرواية – يغلب عليها الطابع اخليايل والتصويري... ما جيعلنا 
نتحدث عن السوسيوغرافيا ال عن السوسيولوجيا... ال بد للخيال من أساس 
واقعي يدعمه ويستند إليه؛ ألن الكتابة الرمزية والتجريدية ترمز إىل أشياء معينة 
وموجودة يف الواقع، وهذا ما جيعل السوسيولوجي يربط اخليال بالواقع؛ وحيلله 

عىل أساس املحسوس1.

1ـ   للمزيد عن عالقة علم االجتامع باألدب، ينظر:
 Lucien GOLDMAN; Pour une sociologie du roman; Gallimard ; Collection
 Idées NRF ; 1964.
 Georges LUKACS; La théorie du roman: Sociologie et littérature ;
Collection: Médiations; France; 1979.

  Robert ESCARPIT ; Sociologie de la littérature ; Presses Universitaires De
France ; Collection : Que sais-je ? Huitième Edition; Paris; 1992.  Jean
Paul SARTRE; Qu› est-ce que la littérature?; Paris;
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متفرعات علم االجتامع األديب

   ...لعلم اجتامع األدب متفرعات عديدة؛ كعلم اجتامع الظواهر األدبية، وعلم 
اجتامع األجناس األدبية، وعلم اجتامع اإلبداع األديب، وعلم اجتامع النص األديب، 
وعلم اجتامع الرواية، وعلم اجتامع النرش األديب... ويف ما يأيت ملحة موجزة عن 

كل »فرع«...

علم اجتامع الظواهر األدبية

    يطلق عىل االجتاه الكمي يف علم اجتامع األدب “علم اجتامع الظواهر األدبية”، 
وهو تيار جتريبي يستفيد من التقنيات التحليلية يف مناهج الدراسات االجتامعية؛ 
مثل اإلحصائيات والبيانات، وتفسري الظواهر انطالقًا من قاعدة يبنيها الدارس 

طبقًا ملناهج دقيقة، ثم يستخلص منها املعلومات التي هتمه1. 
    ويرى هذا االجتاه أن األدب جزء من احلركة الثقافية، وأن حتليل األدب يقتيض 
جتميع أكرب عدد من البيانات الدقيقة حول األعامل األدبية، فعندما نعمد إىل دراسة 
الرواية جزء من  أن  الروائي يف حقبة حمددة، وبام  اإلنتاج  ندرس  فإننا  ما؛  رواية 
اإلنتاج الرسدي من قصة وقصة قصرية وغريها، فإننا نأخذ يف التوصيف الكمي 
هلذا اإلنتاج عدد القصص والروايات التي ظهرت يف تلك البيئة، وعدد الطبعات 
عدد  عن  فضال  واجهتها،  التي  والعوائق  انتشارها،  ودرجة  منها،  صدرت  التي 
القراء واستجاباهتم2، وغريها من اإلحصائيات الكمية؛ حتى نتمكن من دراسة 

1 ـ  صالح فضل، م.س، ص 48، والنقد األديب احلديث...، ص 66
 2 ـ  يف حال متكنا من ذلك...
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الظاهرة األدبية كأهنا جزء من الظاهرة االقتصادية؛...؛ بمعنى أننا نستخدم فيها 
مصطلحات اإلنتاج والتسويق والتوزيع... الستخالص نتائج مهمة تكشف لنا 

عن حركة األدب يف املجتمع1.
كتاب  صاحب  »إسكاربيت«،  الفرنيس  الناقد  املدرسة  هذه  رواد  ومن      
بقوانني  مرتبطة  إنتاجية  كظاهرة  األدب  يدرس  حيث  األدب«؛  »سوسيولوجيا 
السوق؛ ولذا، ويمكن من خالل هذه املدرسة دراسة األعامل األدبية من ناحية 

»الكم«2...
    يغفل هذا االجتاه الطابع النوعي لألعامل األدبية، فتتساوى لديه الرواية العظيمة 
األعامل  فُتدرس  اإلثارة؛  عىل  تعتمد  التي  اهلابطة  بالرواية  اخلالدة،  القيمة  ذات 
حيث  من  األرقام؛  لغة  فيها  ُتستخدم  اجتامعية،  ظواهر  أهنا  أساس  عىل  األدبية 
عدد النسخ، وعدد الطبعات، وجمموع القراء، و»هل حتولت هذه الرواية إىل فيلم 
الكيفي؛ فال متلك هذه  الكمي ال  الدراسات األساس  فَيحكم هذه  سينامئي؟«؛ 

املدرسة رؤيًة مجالية يف احلكم عىل العمل األديب3.
    ولكن هذا املنظور، ما لبث أن تطور، وارتبط بشكٍل ما باجلانب اجلاميل؛ نجد 
ذلك بارزًا يف »حدود حرية التعبري« للباحثة السويدية »مارينا ستاغ«، فقد وظفت 
بشكل  األدب  اجتامع  علم  يف  والتجريبية   اإلحصائية  التقنيات  الدراسة  هذه 
التي  احلرية  سقف  ظاهرة  هي  حمددة؛  ظاهرة  ختتار  فهي  السابق؛  عن  خمتلف 
يتمتع هبا ُكتَّاب القصة القصرية عىل وجه التحديد يف مرص يف حقبة حكمي عبد 
النارص والسادات، فتتخذ منظورها من منطلقات منهجية؛ حيث ترى أن اإلبداع 

1 ـ   صالح فضل، م.س، ص 48 - 49
2 ـ   صالح فضل، مناهج النقد املعارص، ص 49

3 ـ م.ن، ص49 - 50، والنقد األديب احلديث...، ص 67



285

القصيص هو أكثر أشكال اإلبداع ارتباطًا بحركة املجتمع، وأنه غالبًا ما يصطدم 
باملمنوعات االجتامعية؛ وهي املمنوعات السياسية، والدينية، واألخالقية1.

الكاتبة للحرية بوصفها  فيتمثل يف رؤية  للدراسة،  املنهجي  الثاين  املنطلق  أما      
قرينة اإلبداع، وأن مؤرش قمع احلرية هو »أهم« مؤرش لتدخل املجتمع يف تكييف 
اإلنتاج األديب، ويظهر هذا القمع لدى الكاتب نفسه قبل أن يامرسه عليه املجتمع، 
ويتجىل ذلك يف الرقابة الذاتية لدى الكاتب نفسه؛ فهو بحكم خربته االجتامعية، 
يعلم أن أعامله مُتنع إذا اتسمت بيشء من اجلرأة؛ لذلك، فإن مؤرشات املصادرة 
واحلظر ومنع التداول والعقوبة بالسجن، هي التي يمكن أن نقيس هبا درجة حرية 
التعبري املسموح هبا يف املجتمع، ودرجة التعبري ذات عالقة وثيقة بالقيمة النوعية 
لألعامل اإلبداعية؛ فهي ليست مؤرشًا كميًا فحسب؛ لكنها مؤرش نوعي يمكن 

قياسه2.
    وعمدت الباحثة إىل حتديد حاالت الكتاب املرصيني الذين تعرضت أعامهلم 
اإلبداعية يف جمال القصة القصرية للحظر كليًا أو جزئيًا؛ من خالل منع النرش، أو 
الرقابة، أو احلذف، أو تعرضوا هم شخصيًا للسجن نتيجة نرشهم هذه األعامل، 
أو اضطروا للهجرة هبا خارج حدود السلطة، فربطت الباحثة يف هذه الدراسة بني 
التطور احلضاري والتطور اإلبداعي من خالل قياس حرية املبدع3. وليست هذه 
النامذج التي أتيحت للباحثة دراستها هي أفضل النامذج التي أبدعت يف املجتمع 
جلودة  مقياسًا  والسجن  والقمع  املنع  فليس  املحددة،...  احلقبة  تلك  يف  املرصي 
ُكتَّاهبا  األعامل األدبية، فهناك أعامل ال تقل جودة وجرأة وطموحًا عنها؛ إال أن 

1 ـ    صالح فضل، م.س، ص50 - 51، والنقد األديب احلديث...، ص 67
2 ـ   صالح فضل، م.س،  51 - 52

3 ـ  صالح فضل، م.س، ص52
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اختذوا من الرمز والكناية وغريها من التقنيات الفنية، وسيلة للتعبري عن آرائهم 
بعيدًا من الرقابة1.

    وعىل الرغم من ذلك، نجد أن بعض دراسات سوسيولوجيا األدب التجريبية 
هلا أمهية بالغة يف الكشف عن عالقة اإلنتاج الثقايف باملستويات املتعددة الفاعلة يف 

بنية املجتمع؛ من سياسية واقتصادية واجتامعية2.
    ...بيد أن النقد الذي يوجه إىل هذا االجتاه، يتمحور حول  إغفاله اجلانب النوعي 
لألعامل األدبية، فضال عن اكتفائه برصد الظواهر، وعدم تعمقه يف إمكانية تفسريها 
وربطها ببعضها، فضال عن إقامته التوازي بني ظواهر غري متجانسة أصاًل؛ ألن 
األدب إنتاج ختييل إبداعي يغاير نوعيًا طبيعة احلياة اخلارجية، وهذه نقطة ضعف 
جوهرية تعيب دراسات علم اجتامع األدب، وجتعل نتائج عملها جمرد إضافة إىل 
جمموعة من البيانات واملعلومات التي ختدم علم االجتامع ودارسيه، أكثر من نقاد 

األدب واملتخصصني فيه3.

املدرسة اجلدلية وعلم اجتامع اإلبداع األديب...

    تنسب »اجلدلية« إىل »هيجل«، ثم ماركس من بعده، ورأهيام يف العالقة بني البنى 
متبادلة  العالقة  الثقايف، وهذه  الفوقية يف اإلنتاج األديب واإلنتاج  التحتية والبنى 

ومتفاعلة، ما جيعلها عالقة جدلية4.

1 ـ   صالح فضل، م.ن، ص53 - 54، النقد األديب احلديث، ص 68
2 ـ   صالح فضل، م.س، ص 54

3 ـ  م.ن، ص54
4 ـ   م. ن، مناهج النقد املعارص، ص 55، والنقد األديب احلديث...، ص 69
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األدب  بني  العالقة  درس  عندما  االجتاه  هلذا  كمنظِّر  لوكاش«  »جورج  وبرز      
نشأة  بني  فيها  ربط  دراسات  م  وقدَّ للحياة،  ومتثياًل  انعكاسًا  بوصفها  واملجتمع، 
ما...  ملجتمع  والثقافية  االجتامعية  احلياة  طبيعة  وبني  وازدهاره،  األديب  اجلنس 
وتسمى تلك الدراسات بـ«سوسيولوجيا األجناس األدبية«، »تناول فيها طبيعة 
الربجوازية  وصعود  العاملية،  الرأساملية  حركة  بنشأة  املقرتنة  ونشأهتا  الرواية 

الغربية1«.
ارتكز عىل مبادئ لوكاش وطّورها،  الذي      ثم جاء بعده »لوسيان غولدمان« 
حتى تبنى اجتاهًا يطلق عليه »علم اجتامع اإلبداع األديب«، حاول فيه االقرتاب من 

اجلانب الكيفي عىل عكس اجتاه إسكاربيت الكمي2.
أن  يمكن  التي  واملتشابكة  العميقة  املبادئ  من  جمموعة  عىل  غولدمان  اعتمد      

نوجزها يف نقاط عديدة، منها3:
• نظر 	 وجهة  عن  تعبريًا  بوصفه  يعامل  وال  فرديًا،  إنتاجًا  ليس  األدب 

شخصية، بل هو تعبري عن الوعي الطبقي للفئات واملجتمعات املختلفة؛ 
بمعنى آخر، فإن األديب عندما يكتب، يعرب عن وجهة نظر تتجسد فيها 
اء عىل  القرَّ وإقبال  األديب،  اجلامعي؛ فجودة  والضمري  الوعي  عمليات 
أدبه ينتجان عن قوته يف جتسيد املنظور اجلامعي ووعيه احلقيقي بحاجات 
املجتمع، فيجد القارئ ذاته وأحالمه ووعيه باألشياء، والعكس صحيح 

ملن يملكون وعيًا مزيفًا4.

1 ـ   صالح فضل، م.س، 55
2 ـ   م.ن، ص56

3ـ   تطرقنا إىل آراء غولدمان بالتفصيل يف الفصل السابق...
4 ـ   م.ن، 56 - 57
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• األعامل األدبية تتميز بأبنية داللية كلية، وهي ما يفهم من العمل األديب يف 	
إمجاله، وهي ختتلف من عمٍل آلخر، فعندما نقرأ عماًل ما؛ فإننا “ننحو” 
آخر  إىل  جزء  من  عربنا  كلام  باستمرار  تتعدل  كلية  داللية  بنية  إقامة  إىل 
داللية  بنية  نا  كوَّ قد  نكون  القراءة،  من  انتهينا  فإذا  اإلبداعي؛  العمل  يف 
والضمري  للوعي  الفكري  واملقابل  املفهومي  املقابل  من  تتكون  كلية 

االجتامعيني املتبلورين لدى األديب.
وتناظرًا،  اتصاالً  وداللته  األديب  العمل  بني  أن  نجد  سبق،  ما  عىل  واعتامدًا      
ونقطة االتصال بني البنية الداللية والوعي اجلامعي هي أكثر احللقات أمهية عند 
فكل عمل أديب يتضمن رؤية  يطلق عليها مصطلح “رؤية العامل”،  “غولدمان”، 

للعامل، ليس العمل األديب املنفرد فحسب؛ لكن اإلنتاج الكيل لألديب1.
    انطالقًا من هذا املنظور، أسس »جولدمان« منهجه »التوليدي« أو »التكويني«، 
التي ترتبط بعلم اجتامع األجناس األدبية كام فعل  الدراسات  كام أعد عددا من 
»لوكاش«، فأصدر كتابًا بعنوان: »من أجل حتليل سوسيولوجي للرواية«، درس 
فيه نشأة الرواية الغربية، وكيفية حتوالهتا املختلفة يف مراحلها املتعددة، تعبريًا عن 

رؤية الربجوازية الغربية للعامل.
    وقد استخدم بعض الدارسني العرب املنهَج التوليدي يف حتليل ظواهر األدب 
العرص  العذري يف  الغزل  تناول ظاهرة  الذي  لبيب«  »الطاهر  أمثال  من  العريب، 
وحاول  معينة...  اجتامعية  لفئة  العامل  رؤية  عن  تعبريها  حيث  من  األموي؛ 
لبيب، يف دراسته، أن يقيم عالقة بني ظاهرة الغزل العذري، وبني طبيعة األبنية 
االجتامعية واالقتصادية للشعراء العذريني، ومدى نجاحهم يف تقديم رؤية للعامل 

تعرب عن واقعهم االجتامعي.

1 ـ  صالح فضل، م.ن، ص58
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    ثم حدث تطور يف مناهج النقد األديب، ما أدى إىل نشوء علم جديد هو »علم 
اجتامع النص«، يعتمد عىل اللغة بوصفها الوسيط الفعيل بني األدب واحلياة؛ فهي 

مركز التحليل النقدي يف األعامل األدبية... 
    فاختاذ اللغة »جماال« للبحث النقدي يف علم اجتامع النص األديب، هو الوسيلة 

لتفادي اهلوة النوعية بني الظواهر املختلفة 1.
نقٍد...  من  العامل«  لـ»رؤية  ه  وجِّ ما  جتاوز  من  األخري  املنهج  هذا  واستطاع      
النص  اجتامع  فعلم  وفلسفية«،...  وذهنية  فكرية  رؤية  ليست« هي »سوى  »إذ 
كتابه  يف  زيام«  »بيري  الناقد  ونجد  األدبية،  الظاهرة  بجذور  يرتبط  لغوي  تصور 
»أهم«  ثم  سبقته،  التي  لالجتاهات  عرضه  خالل  من  يتميز  االجتامعي«،  »النقد 
الصعوبات واالنتقادات التي وجهت إليها، ثم يقرتح تصورًا أكثر نضجًا وتطورًا 

يف سوسيولوجيا األدب2.

علم اجتامع النص األديب

     إذا كانت املناهج االجتامعية، كالتجريبي والبنيوي التكويني... تراوحت بني 
الغالب ركزت عىل اجلانب  إليه والرسالة، عىل أهنا يف  باملرسل واملرسل  العناية 
املضموين يف العمل األديب عىل حساب الشكل؛ فإن منهج “سوسيولوجيا النص 
األديب”، كام تبلور مع بيري زيام، حاول االستفادة من األبحاث اللسانية والبنيوية 
املعارصة، ساعيا إىل بناء سوسيولوجيا خاصة بالنص األديب، موليا االهتامم ببنيته 
ومن  اإليديولوجية األحادية،  النظرة  من  التخلص  حماوال  والرمزية،  اللغوية 

1 ـ  صالح فضل، مناهج النقد املعارص، ص 60 ، 61
2 ـ  م.ن، ص62، والنقد األديب احلديث ـ أسسه اجلاملية ومناهجه املعارصة، ص 72
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مفهوم االنعكاس بوجهيه اآليل واجلديل؛ فيكون هذا املنهج قد عمل عىل العناية 
بمجال الرسالة يف جانبها الشكيل من حيث الوحدات املعجمية والرتكيبية... مع 

عدم إلغاء جانب املحتوى الذي هو متجسد يف هذه الوحدات اللغوية...

بـ“النقد  املوسوم  كتابه  زيام  بيري  أصدر  املايض،  القرن  ثامنينيات  أواسط      ففي 
حماوال  األديب،  النص  اجتامع  علم  أسامه  جديد  منهج  إىل  داعيا  االجتامعي”، 
النفيس  والتحليل  والبنيوية  السيميائية  مقدمتها  يف  أخرى  مناهج  من  االستفادة 

ونظريات القراءة1...

القضايا  تتجسد هبا  التي  الكيفية  املنهج، يسعى زيام إىل معرفة      وبوساطة هذا 
االجتامعية واملصالح اجلامعية يف املستويات الداللية والرتكيبية والرسدية للنص، 
أنه  العلم  هذا  أهداف  بني  ومن  فيه،  األيديولوجية  األوجه  إظهار  إىل  ثّم،  ومن 
يسعى إىل الكشف عن وظيفة األجناس األدبية املختلفة2، فكان أن انبثق عنه علم 
النص  ليتشعب إىل علم اجتامع املرسح، وعلم اجتامع  اجتامع األجناس األدبية، 

الشعري، وعلم اجتامع الرواية.

املنبثقة عن  العلوم األخرى  بأنه يشغل مساحة أكرب من  العلم األخري       ويتميز 
علم اجتامع األجناس األدبية؛ ألن الرواية متثل مواقف وأفعاال اجتامعية وتارخيية، 
وإن مساحتها املرجعية والتوثيقية أكثر وضوحا من الفنون األخرى، وهو ينطلق-

يف تشكله-من فرضيتني أساسيتني: 

-بقدر ما تظهر الرواية يف جمال اإلنتاج، تظهر يف جمال تلقي هذا اجلنس.

1ـ   بيري زيام، النقد االجتامعي )نحو علم اجتامع للنص األديب(، مقدمة سيد البحراوي ص 8
2 ـ  م.ن، ص 12 – 13،  63
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واملادي  العلمي  التوجه  كتابته  تستوعب  نموذجي،  واقعي  نص  -الرواية 
للربجوازية.

    يبدأ زيام منهجه من حيث انتهى جولدمان وباختني، مسجال عىل األول، فضال 
عن استبعاده املستوى اللغوي من التحليل، عّده الرواية حتيل مبارشة إىل الواقع 
االجتامعي، بينام »الرواية هي جمموعة من البنى الداللية والرتكيبية الرسدية التي 
تتفاعل مع القضايا االجتامعية واالقتصادية عىل مستوى اللغة، اللغة هي إذا البنية 

الوسيطة الواقعة بني النص واملجتمع«.

واالقتصادية  االجتامعية  األصول  عن  يتساءل  ال  أنه  باختني  عىل  ويسجل      
القائلة  أنه »مل يطور فكرته  املجتمع احلديث، كام  الكرنفايل يف  القيمي  لالزدواج 

بازدواجية الشخصيات الروائية يف ضوء ازدهار الرأساملية«.

    إن نقطة البداية لعلم اجتامع النص – وفق زيام - هي اإلجابة عن السؤال اآليت: 
كيف تفاعل النص األديب مع املشكالت االجتامعية والتارخيية عىل مستوى اللغة؟

   إن العالقة بني الداللة والرتكيب الرسدي للخطاب، هي املدخل إىل اإلشكال 
الذي يثريه السؤال السابق، لكن زيام يستبعد أن تكون املناهج الشكلية، كمنهج 
املناهج  تلك  ألن  العالقة؛  تلك  عن  للكشف  طريقا  بريموند،  ومنهج  جينيت 
هتمل األساس الداليل للقص، ويقدم زيام اللغة عىل املستوى الداليل واملعجمي 
»سيميوطيقا  تكوين  إمكانية  ينكر  نفسه  الوقت  يف  وهو   ، املناهج  لتلك  بديال 
اجتامعية«، إال إذا اعتمدنا بعض النظريات السيميائية التي يمكن أن تثري النظرية 
االجتامعية، ومن بينها نظريات غريامس وبيرتو وكريستوفا وإيكو، ولذلك؛ فإن 
عىل علم اجتامع النص أن يبني عالقات منظمة بني املفاهيم السيميائية ذات الصفة 
االجتامعية، وأن يطور األبعاد اللغوية والسيميائية لبعض النظريات االجتامعية؛ 



292

خصوصا النظرية النقدية ملدرسة فرانك فورت.

إىل  توصل  الذي  بروب  من  االجتامعية  الصفة  ذات  السيميائية  املفاهيم  تبدأ      
أن األساس الداليل للنص حيدد بنيته الرسدية، ومن ذلك أّكد غريامس أن البنية 
الوظائف  توزيع  عن  املسؤولة  هي  رسدي  نص  ألي  العميقة(  )البنية  الداللية 
صفة  ذا  يكون  قد  غريامس  عند  الفاعل  طبيعة  فإن  آخر،  جانب  ومن  الفاعلة، 
وقد  اجلامعي،  للفاعل  ممثلني  أعضاؤه  يكون  سياسيا  حزبا  يكون  كأن  مجاعية، 
حيصل العكس؛ كأن يكون فاعل واحد جتمعا من عدة فواعل مجاعية، كام يمكن 

االستفادة من موضوع النموذج الفاعيل لدى غريامس يف علم اجتامع النص.

     اجلانب اآلخر الذي يستند إليه علم اجتامع النص لربط النص األديب بسياقه 
أشكال  يف  تظهر  مجاعية،  لغات  كمجموع  االجتامعي  العامل  »تقديم  االجتامعي، 
إىل  املجال  هذا  يف  زيام  ويسعى  للتخييل«،  والرسدية  الداللية  البنى  يف  خمتلفة 
ال  واملجتمع  األدب  بني  العالقة  أن  يعتقد  الذي  موكاروفسكي  من  االستفادة 
باختني  اللغوي، كام يسعى إىل االستفادة من ميخائيل  املستوى  توصف إال عىل 
إىل  حتوالهتا  وترجع  املتغرية،  التارخيية  البنى  من  جمموعة  اللغة  يف  يرى  الذي 
التي تأيت هبا، ويعتقد زيام أن منهج باختني  الرصاعات االجتامعية والتجديدات 
يف  لنظرية  ممكنة  بداية  نقطة  اللغة«  وفلسفة  »املاركسية  كتابه  يف  اخلصوص  هبذا 
لغة  عن  احلديث  عىل  زيام  ويعّرج  اجلملة،  لغويات  تتجاوز  اخلطاب  لغويات 

اجلامعة وفكرة عامل اللغة الرويس مار القائلة بوجود لغة لكل طبقة اجتامعية1.

انتقد  إذ  املوضوع،  هبذا  ستالني  نظر  وجهة  عن  احلديث  عىل  األمر  هذا  حييلنا     

1 ـ  ينظر: بيريزيام،  م. س.123، 125. 155، 162، 163.172.175 – 176، 179، 181 - 182 
188 ،18 – 184  ،183.
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بشدة رأي القائلني إن اللغة بناء فوقي، وساق حججا كثرية لتفنيد هذا الرأي، من 
بينها »أن أكثر من مائة سنة عربت عىل وفاة بوشكني، ويف هذه املدة أزيل النظام 
اإلقطاعي والنظام الرأساميل، وظهر نظام اشرتاكي ثالث، وعىل هذا أزيل بناءان 
الروسية عىل سبيل  اللغة  إذا أخذنا  الفوقي اجلديد، ومع هذا،  بنائهام  حتتيان مع 
املثال، نجد أهنا، عرب هذا البون الزمني الشاسع، مل يعرتها أي تغري أسايس«، أما 
بشأن اللغات الطبقية، فإن ستالني بقدر ما ينفي وجودها نفيا قاطعا، يؤكد وجود 
اللهجات  وهذه  خاصة...  وألسنة  طبقية  هلجات  »ظهرت  قائال:  طبقية  هلجات 
واأللسنة اخلاصة، كثريا ما توصف يف األدب بأهنا لغات وهذا خطأ«، ويضيف 
وتعابري  االرستقراطية،  خربات  تعكس  خاصة  كلامت  متلك  اللهجات  تلك  أن 
تبقى  بينام  األجنبية،  األلفاظ  من  وعدد  والفخامة،  بالتشذيب  تتميز  وتراكيب 
الغالبية العظمى من الكلامت ونظام القواعد عىل حاهلا يف اللغة الوطنية املشرتكة، 
وخيتم ستالني مقالته باهلجوم عىل مار، نافيا أطروحتيه يف أن اللغة بناء فوقي ويف 

السمة الطبقية للغة1.

    إن زيام يف سياق كتابه السابق، يستعمل كلمة لغة بمعناها اللهجي؛ وكثريا ما  
يفرس معنى اللغة التي يتحدث عنها بذكر عبارة )هلجة مجاعية( حمصورة بني قوسني 
إىل جوار كلمة )لغة(، وبذلك فهو يعني باللغة ما عناه ستالني باللهجة، وإذا كان 
اللهجة اجلامعية )نسبة إىل اجلامعة( عىل اجلانب املعجمي، فإهنا  ستالني قد قرص 
تركيبيا، ويعرفها  بعدا دالليا  وبعدا   املعجمي،  البعد  إىل  زيام حتتوي إضافة  عند 
التي  السيميوطيقية  بالتقلبات  معروفة  فرعية  »لغات  بأهنا  غريامس  إىل  استنادا 
يعارض بعضها البعض اآلخر«،  ويعرفها ثانية بأهنا »فهرست معجمي له شفرة«، 

1 ـ  ستالني، املاركسية وقضايا علم اللغة، تر. حنا عبود، دمشق -دار دمشق للطباعة والنرش، سلسلة 
املكتبة االشرتاكية، الت، ص 11، 16 ، 17. 40
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ويعني بالشفرة )الشفرة الداللية اخلاصة بلهجة مجاعية معينة( جممل التعارضات 
واالختالفات )باعتبار كل منهام نظاما( النابعة من نظام تصنيفي معني، ويضيف 
تستند  الواقع  حول  فرضية  أو  نظريا  بناء  اجلامعية  اللهجة  فريى  ثالثا،  بعدا  هلا 
نستطيع  لن  أننا  إىل  لينتهي  والتجسيد اخلطايب،  املعجمي والشفرة  الفهرست  إىل 
تصوير  طريق  من  إال  مرسحية،  أو  رواية  أية  يف  األيديولوجيات  وظائف  رشح 

األيديولوجيات كلهجات مجاعية1.
    يقدم زيام تطبيقا عمليا عىل منهجه يف علم اجتامع النص، حملال رواية » الغريب« 
معتمدا  للرواية،  اللغوي  الوضع االجتامعي -  فيبدأ ذلك بوصف  كامو،  إللبري 
نامذج تنتمي إىل عرص الكاتب، كسارتر ودي بوفوار...،  ثم يسعى بعد ذلك إىل 
وبني  وبنياهتا  الرواية  بني  اجلامع  »الرباط  بوصفها  اجلامعية  اللهجة  إىل  التعرف 
رواية  يف   - العام  املدعي  خطاب  يف  تظهر  هكذا  اللغوي«،  االجتامعي  الوضع 
الغريب- هلجة مجاعية إنسانية- مسيحية، متثل اللغة الرشعية، تقابلها هلجة مجاعية 
أخرى؛ هلجة الالمباالة، تظهر يف خطاب البطل الراوي، مهددة نظام قيم جمتمع 
من  للرواية  والرسدية  الداللية  البنية  وتنشأ  األوىل،  اللهجة  متثله  الذي  السوق 

االصطدام بني هاتني األيديولوجيتني2.
-... مع ميشال زرافا

  من الذين اهتموا بعلم اجتامع النص األديب الناقد ميشال زرافا الذي يقرتب كثريا 
حمددا  موقفا  يعكس  أن  يمكنه  الروائي  النص  أن  يرى   فهو  زيام؛  بيري  أفكار  من 
من جممل األيديولوجيات التي تدخل يف تركيبه، وهو يميز بني مفهومني: األول 
ثم  للنص  الداخيل  العامل  بدراسة  تكتفي  التي  الرواية  خالل  من  السوسيولوجيا 

1 ـ   بيريزيام،  195، 199، 203
2 ـ   م.ن، ص 211.217 ، 217 - 220
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تربطه بالثقافة، من دون أن تتبني وظيفة النص يف الرصاع الثقايف واأليديولوجي، 
والثاين سوسيولوجيا الرواية؛ وهي تعنى بوظيفة النص يف الرصاع املذكور، وهو 

يركز عىل ما حتمله الرواية من تصور للواقع أو رؤية للعامل.
    ونجده يف كتابه »األسطورة والرواية« يقدم تفسريًا اجتامعيًا هليمنة املونولوج  
»الشخص  عن  فيتحدث  العرشين؛  القرن  عرشينات  يف  األدب  عىل  الداخيل 
الذي  وغريهم-  وموزيل  وكافكا  مان  وتوماس  جويس  أعامل  يف   - األوسط« 
يعيش داخل عامل روايته معزوال عن الطبقة العاملة، منسلخا عن أنانية الربجوازية 
يف  تدور  التي  الروايات  يف  األوسط«  »الشخص  نموذج  يظهر  إنسانيتها.  وال 

جمتمعات صناعية متقدمة، بعيدًا من األيديولوجيات ورصاع الطبقات.
 وتكون تلك الشخصية هبذا املعنى أيديولوجية، ورواياهتا ال تعرب عن رؤية العامل، 
عن  كاشفًا  والسوسيولوجيا،  األدب  يتفاعل  وهكذا  كافة؛  العامل  رؤى  عن  بل 
الفن؛ فاإليقاع الرسيع  عالقات رضورية بني األشكال يف األدب واألشكال يف 
وتعقيد تيار الوعي يرتبطان بالعالقات االجتامعية ارتباطًا منطقيًا مبارشًا، ويسمي 
القيم  تتحدى  واقعية  العميق؛  باملعنى  نقدية«  »واقعية  الروائي  االجتاه  زرافا هذا 

االجتامعية واجلهاز االجتامعي للحضارة الربجوازية.
     ويرى يف هذا االجتاه »نمطًا جديدًا من رؤيا العامل؛ ينطوي من دون شك عىل 
إنتاج الفردية املناسبة من خالل  الفرد املتكدس يف شظايا«... الساعي إىل إعادة 
»إدراك  بأن  آراءه  الواعي، وخيتم  العقل  الشخصية عىل شاشة  نتف هذه  عرض 
الواقع والوصول إىل املعنى هبذا السياق؛ ال بد من أن ينتج عن بطارية متكاملة 

من املناهج التقنية1«.

1 ـ ميشيل زرافا، األسطورة والرواية، تر. صبحي احلديدي، الدار البيضاء -عيون املقاالت، ط2 – 
1986، ص 49 – 52،  33 .
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• علم اجتامع القصيدة	

الذي  :»العلُم  القصيدة«؛ وهو  املؤلفني بمفهوم: »علم اجتامع      يطالعنا بعض 
يدرس القصيدَة بوصفها جمتمعًا متحركًا بشكل ذهني وواقعي، ويقوُم بترشحيها 
والشباب  )االنبعاث(،  الوالدة  حمطات:  ثالث  من  انطالقًا  بدائيٍة  وحداٍت  إىل 
)العنفوان(، واملوت )االنطفاء(، مع االنتباه إىل حاالت التاميز والدمج، واملجاِز 
احللم  بؤرية  االنصهار يف  إىل درجة  املختلطة  الثالث  املراحل  بني هذه  واحلقيقة 

املسترِت«.
الواقع  استرشاف  عىل  قدرة  األكثر  الواقعية  الذهنية  الثورة  هي  القصيدة  إن      
املتخيَّل، ذلك الواقع املعجون بالطموح اإلنساين الواعي الذي جتري عقلنته يف 
له  كائنًا حيًا  بوصفها  القصيدة  ندرس  أن  بنا  وبالتايل؛ فحريٌّ  كل حلظة سطوع؛ 
صفات خاصة، ويمر يف أطوار مادية وغري مادية متعددة اجلوانب. وهذه األطوار 
هي تشكيل للقدرات »اإلشاراتية« التي تسترشف مستقبَل احللم وحتوله إىل وجٍه 

للتاريخ، وطريقٍة لفهم حتوالت الذات اإلنسانية يف أعامق تشكيلها الشعري. 
هنضة  إىل  يستند  اإلنسانية  املجتمعات  تطور  أن  يعتقد  الباحثني  بعض  إن      
تكنولوجية ومادية جمردة من كل النواحي األدبية والفنية، وهذا اعتقاٌد موغل يف 
اخلرافة األكيدة؛ ألن األمم املتطورة تكنولوجيًا ال بد من أن تكون متطورة أدبيًا 

وفنيًا، والعكس غري صحيح. 
    فاألمة العربية تعيش أزمة معرفية شديدة الوطأة، وهي حمارصة بأشباح التخلف 

التقني، لكن هذا ال يعني أهنا متخلفة حضاريًا أو أدبيا.
أكثر  إنسانية مجعية حملِّقة يف فضاءات  القصيدة هي اختصاٌر مكثف حلالة  إن      
رحابة وتساحمًا وعنفوانا؛ إهنا أساس روحي للنهضة واالندفاع ، ومرشوع تارخيي 

َكْوين حاسم...
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علم االجتامع اللساين وعالقة اللسانيات بعلم االجتامع

    تلتقي اللسانيات بعلم االجتامع لتشكل ما يسمى بـ“علم االجتامع اللغوي”. 
كتابه:  يف  فرأى  للغة؛   االجتامعي  الطابع   A.Meillet ماليت  أنطوان  بني  لقد 
"كيف تتغري الكلامت" أن حدود اللغات متيل إىل االقرتان بحدود الزمر االجتامعية 
، كام أكد أن اللغة هي ظاهرة اجتامعية بامتياز؛ فهي   sociaux les groupes
توجد مستقلة عن كل فرد من األفراد الذين يتكلمون هبا... وعىل الرغم من أهنا 
الفرد من خالل  ال تقوم بمعزل عن جمموع هؤالء األفراد؛ إال أهنا خارجة عن 
عموميتها؛ فضال عن أن صفتي "اخلارجية عن الفرد" و"اإلكراه" اللتني حيدد هبام 
دوركايم الظاهرة االجتامعية؛ تظهران يف اللغة بداهة... إًذا حيصل التغري اللغوي 
حينام تسمح صيغتان لغويتان بالتعبري عن "اليشء نفسه"، أي حينام ينطوي داالن 
عىل املدلول نفسه؛ فاالختالفات املوجودة... تضطلع بوظيفة أخرى هي الوظيفة 
األسلوبية أو االجتامعية التي تتوزع حسب السلم االجتامعي )كل طبقة اجتامعية 

تستعمل مفهوما خاصا هبا ويدل عليها(.
    إن املقاربات السوسيولسانية تتمثل حتديدا يف تقيص هذا النوع من االختالفات 
بني املتغريات اللغوية والرشائح االجتامعية، بإجراء تقاطعات بينها بشكل منظم؛ 
نحن  هل  نتساءل:  االجتامعية،  املقاربة  يسم  الذي  اآليل  الوجه  عن  حتدثنا  فإذا 
ننطلق من حتليل اللغة لنفهم شيئا ما عن املجتمع؟ أم ننطلق من حتليل املجتمع 

ليسمح لنا بفهم اللغة؟ 
    لقد رشع بورديو يف الرد عىل هذين السؤالني، فرأى أن اللسانيات التي ظهرت 
بعد دي سوسري، قامت عىل رفض الطابع االجتامعي للغة، وأن اللسانيني ال خيار 

هلم سوى البحث يف صلب اللغة.
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    واخلطاب كام يرى بورديو ليس رسالة فحسب، بل هو منتوج نعرضه عىل تقييم 
اآلخرين، كام أن قيمته ستتحدد من خالل عالقاته بمنتوجات أخرى أكثر ندرة 

أو أكثر رواجا...
كانت  إذا  أنه  يؤكد  حيث  اللغوية"؛  "السوق  مفهوم  عن  بورديو  وحتدث      
ولكي  الثروة.  عن  خارجية  وعالمة  أمارة  كذلك  فهي  تبليغ؛  أداة  اللغة 
موحدة  لغوية  سوق  من  بد  ال  رشعية،  لغة  بوصفها  اللغات  من  لغة  تفرض 
املهيمنة. باللغة  ومقارنتها  واللهجات،  املختلفة  اللغات  قيمة  فيها   تقدر 
   إن مفهوم "اجلامعة اللغوية" يكاد يكون مفهوما قديام قدم اللسانيات؛ فقد كان 
bloomfild بكوهنا زمرة من الناس تنشط بوساطة اخلطاب،  يعرفها بلومفيلد 
كلام  التواصل  "حيصل  فيقول:  اللغوية،  اجلامعة  حتديد  حماولته  يف  أ.مارتينيه  أما 

كانت هناك لغة". 
عدد  باللغات:  املرتبطة  الظواهر  بدراسة  هيتم  إذا،  اللغوي  االجتامع  فعلم      
للمجتمع...؛  اللغوي  املظهر  ووصف  هبا،  الناطقني  وعدد  ووظائفها،  اللغات، 

أي أنه العلم الذي يدرس اجلامعة االجتامعية...

الساللية  متظهراته  يف  اللساين  بالسلوك  السوسيولسانيات هتتم  أن  ...كام      
واالجتامعية واللهجية _ اجلغرافية، وتطرح موضوعات مثل: التغريات اللسانية، 
والتداخل، واالزدواج اللغوي، واملستويات اللغوية، وأنامط اخلطابات املنجزة، 
والوضع االجتامعي للمتكلم، ومعجامت املهن، والوظائف واحلرف والثقافات، 
اإلنتاج  يف  اللساين املتحكم  غري  والسلوك  لالتصال،  االجتامعية  والظروف 
سياسة  وختطيط اللغة؛  وتوزيعها،  للغات  اجلغرايف  اللساين  والتنوع  اللساين، 
الدولة اللسانية، والوحدة اللغوية يف البلدان النامية، واللغات الرسمية واللهجات 
ومستويات التحليل  التداويل،  االجتامعي  اللساين  التقعيد  ومشكلة  الفرعية، 
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اللساين “االتفاقي” )الصوتية والرصفية والرتكيبية واملعجمية والداللية(.

شطرين  إىل  ينشطر  جمال اللسانيات،  يف  اليوم  لدينا  املوجود  الرتاث  كل  إن      
كبريين:

1-لسانيات غري نصية: تتبنى أطروحات لغوية رصفة فقط ) بنيوية + توليدية(.

للعمل..  اللغوي  اللغوي وغري  الواقعني  بدراسة  هتتم  نصية:  2-لسانيات 
إنتاج  اخلاصة بعملية  واالجتامعية  النفسية  واألبعاد  والسياق،  النيص،  )الكون 

النصوص(...

    وشاعت يف جمال لسانيات النص عدة طرق ووسائل لتحليل النصوص متنوعة 
اخلطاب،  حتليل  بقطاع  خاصة  تقنيات  يوظف  من  الباحثني  فمن  األجناس، 
ومنهم من يستعني بالنظرية التداولية، ومنهم من يويل وجهه شطر السميائيات، 
 ، psycholinguisticsوالسيكولسانيات واالتصال  ونظريات التلقي 

والسوسيولسانيات .

    وموضوعات علم االجتامع اللساين متعددة نذكر منها: الدراسات التي ختص 
املعجم املستعمل لدى فئة معينة؛ مهنية، أو حرفية، أو اقتصادية، أو رياضية...

يدرس  فهو  التطبيقية؛  اللغة  علم  من  فرعًا  االجتامعية  اللسانيات  علم  ويعد      
حيث  من  الطبقية؛  أو  االجتامعية  اللهجات  أو  اجلغرافية  اللهجات  مشكالت 
املجتمع،  داخل  وتوزيعها  والداللية،  والنحوية  والرصفية  خصائصها الصوتية 
وداللتها عىل املستويات االجتامعية املختلفة، كام يدرس أيضًا مشاكل االزدواج 

اللغوي؛ مثل: الفصحى والعامية...
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    أما علم اللسانيات االجتامعية أو علم اللغة االجتامعي )Sociolinguistics(؛ 
اللغة  بني  العالقة  بدراسِة  ويعنى  اللسانيات،  أو  اللغويات  علم  من  فرع  فهو 
هذا  حتت  ويندرج  يامرسها.  التي  اللغة  مع  املجتمع  تعامِل  وكيفية  واملجتمع، 
اللغوي  والتخطيط   ،)Dialectology( اللهجات  كعلم  أخرى؛  فروع  العلم 
 ،)Language Shift( اللغوي  والتحول   ،)Language Planning(

.)Language Death( واملوت اللغوي
    فعلم اللهجات هو فرع عن علم اللغات، هيتم بالدراسة علمية للهجات اللغوية، 
ويدرس االختالفات يف اللغة يف املقام األول؛ عىل أساس التوزيع اجلغرايف، وما 
التي  االجتامعية  العوامل  أساس  عىل  االختالفات  )وليس  سامت  من  هبا  يرتبط 
يدرسها علم اللغة االجتامعي(، ويعالج علم اللهجات مواضيع من قبيل اختالف 

اثنتني من اللهجات املحلية ذات أصل مشرتك وتباين زمني.
    وهيتم علامء اللهجات أساسًا بالسامت النحوية املتوافقة مع املناطق اإلقليمية؛ 
وبالتايل؛ يتعاملون عادة مع سكان يعيشون يف مناطقهم لعدة أجيال، من دون أن 

ينتقلوا، وأيضًا مع مجاعات املهاجرين احلاملة للغاهتا إىل مستوطنات جديدة.
بالسوسيوالنكويستك  عادة  يسمي  االجتامعي  اللغة  ...فعلم      
Sociolinguistics، وهو العلم الذي يدرس تفاعالت اللغة مع املجتمع، أو 
يتضمن  العلم  هذا  أن  اسمه  من  واضح  واملجتمع.  اللغة  بني  القائمة  العالقات 
قضايا من علم اللغة، وأخرى من علم االجتامع. ويعد ويليام البوف1 املؤسس 
يف  االجتامعية  »الرتاتبية  كتابه:  طبع  عندما  1966؛  العام  يف  العلم  هلذا  العميل 

إنكليزية مدينة نيويورك«. 

1 ـ  ويليام البوف ولد يف 4 كانون األول 1927، وهو أستاذ يف علم اللغة يف جامعة بنسلفانيا، ويعد 
الرتاتبية  اللهجات، وهو صاحب كتاب :  أبحاث عديدة يف علم  اللغة االجتامعي، وله  مؤسس علم 

االجتامعية يف انكليزية مدينة نيويورك.
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    والوقع أن هذا العلم، كان قد بدأ قبل ذلك بكثري؛ وحتديدا يف بدايات القرن 
العرشين عندما أكد دوركايم1 عالقة اللغة الوثيقة مع املجتمع، وكذلك فرديناند 

دي سوسري2 يف كتابه: “حمارضات يف اللسانيات العامة”.

1 ـ ميل دوركايم)1858 - 1917(: فيلسوف وعامل اجتامع فرنيس. يعد أحد مؤسيس علم االجتامع 
آثاره »يف  أبرز  النظرية والتجريب يف آن معا.  العلم منهجية مستقلة، تقوم عىل  احلديث، ووضع هلذا 
تقسيم العمل االجتامعي« De la division du travail social )العام 1893(، و“قواعد املنهج 

السوسيولوجي” Les Règles de la méthode sociologique )العام 1895(.
    ولد إميل دوركايم سنة 1858 بمدينة إبينال بفرنسا، حيث نشأ يف عائلة من احلاخامني. وكان تلميًذا 
بارًعا، وما لبث أن التحق بمدرسة األساتذة العليا )وهي من أفضل مؤسسات التعليم العايل يف فرنسا( 
سنة 1879؛ حيث احتّك ببعض شبان فرنسا الواعدين مثل جان جوريس...؛ غري أن األجواء باملدرسة 
مل تعجبه، فالتجأ إىل الكتب ليتجاوز الفلسفة السطحية )يف نظره( التي كان يدين هبا رفاقه. هكذا اكتشف 
أوغست كونت الذي أثرت مؤلفاته فيه تأثرًيا عميًقا؛ فاستقى منها مرشوع تكريس علم االجتامع كعلم 
مستقل قائم بذاته، هيدف إىل كشف القواعد التي ختضع هلا تطورات املجتمع. فنجد هلذا االهتامم صدى 
يف أعامله عن قواعد املنهج السوسيولوجي واالنتحار والرتبية؛ حيث تتجىل رغبته يف أن يواجه املشاكل 
املختلفة بمناهج خاصة ومن منظور اجتامعي منّزه من إشكاليات العلوم األخرى )الفلسفة والتاريخ 
مثال( ومقارباهتا. كان دركايم يكره التأمالت الفلسفية العقيمة والعلم ألجل العلم فقط؛ ولذلك ابتغى 
أن جيعل من علم االجتامع علاًم يسّلط الضوء عىل آفات املجتمع ويستعان به حلّل بعض مشاكله من طريق 
حتسني العالقات بني الفرد املجتمع؛ فلذلك أوىل عناية كربى للمشاكل الرتبوية؛ إذ إن الرتبية تؤدي دوًرا 
أساسيًا يف اندماج الفرد، يف املجتمع. قد تفرس لنا هذه التصورات اهتامم دركهايم بمشاكل زمنه؛ إذ إن 

اثنني من أشهر كتبه تتناول االضطرابات االجتامعية املتولدة عن التصنيع املفاجئ والكثيف...
2ـ   فردينان دي سوسري Ferdinand de Saussure )من 26 نوفمرب 1857 إىل 22 فرباير 1913( 
عامل لغويات سويرسي، يعد األب واملؤسس ملدرسة البنيوية يف اللسانيات. وهو من أشهر علامء اللغة 
يف العرص احلديث؛ حيث اجته بتفكريه نحو دراسة اللغات دراسة وصفية؛ كون اللغة ظاهرة اجتامعية، 
وكانت اللغات تدرس دراسة تارخيية، وكان السبب يف هذا التحول اخلطري يف دراسة اللغة هو اكتشاف 

اللغة السنسكريتية.
القرن  اللسانيات يف  نواحي  العديد من      ولد دي سوسري يف جنيف، وكان مسامها كبريا يف تطوير 
العرشين. كان أول من عد اللسانيات فرعا من علم أشمل يدرس اإلشارات الصوتية؛ أقرتح تسميته 

semiology ويعرف حاليا بالسيميوتيك أو علم اإلشارات.
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     يذكر أن علم اللسانيات )باإلنجليزية: Linguistics ( هو العلم الذي 
ودرجات  وتراكيبها  خصائصها  ودراسة  اإلنسانية،  اللغات  بدراسة  هيتم 
هذه  يؤدي  الذي  الشخص  فهو  اللسانيات؛  عامِل  أما  بينها.  والتباين  التشابه 

الدراسة.
    ظهرت اللسانيات يف القرن 19م؛ وهي متعلقة بدراسة اللغة، وجاءت بفكرة 
رئيسة مع العامل دي سوسري؛ فمع علمنة الثورة الصناعية؛ أراد األخري علمنة اللغة 
“حمارضات يف اللسانيات العامة”؛ فاللغة عنده حتمل هويات من  أيضا يف كتابه 

القيم...
    وُتعنى اللسانيات بدراسة مجيع لغات البرش، بام فيها اللغات املعارصة، ويرتكز 
اهتامم دارس اللسانيات عىل اللغة نفسها أساسًا، فيهتم بأصوهلا وتطورها وبنائها، 
واألرس  اللغات  تاريخ  صورة  رسم  يعيد  أن  اللسانيات  عامل  يستطيع  وبالتايل، 
اللغوية، ويقارن بينها لتحديد السامت املشرتكة، وفهم العمليات التي تظهر من 

خالهلا اللغات إىل الوجود وتتنوع كام نراها اليوم...    
    والواقع أن دراسة اللسانيات تعتمد عىل منهج علمي، وتعد أحد فروع علم 
“أمهها”  تكن  مل  إن  الثقافة  عنارص  “أهم”  أحد  هي  اللغة  ألن  الثقايف؛  اإلنسان 
أصول  الوصفي وعلم  اللغات  علم  إىل  اللسانيات  علم  وينقسم  اإلطالق،  عىل 

اللغات.
    فعلم اللسانيات الوصفي هيتم بتحليل اللغات يف زمن حمدد، ويدرس النظم 
عىل  دراسته  يف  هنا  اللسانيات  عامل  ويعتمد  واملفردات،  اللغة  وقواعد  الصوتية، 
املنطوقة  لغتهم  عن  ويعرب  املتحدثني،  إىل  فيستمع  املكتوبة؛  غري  الكالمية  اللغة 

برموز دولية متعارف هبا.
التارخيي واملقارن؛ حيث يدرس  باجلانب  اللغة، فهو هيتم      أما علم أصول 
وثائق  طريق  من  تارخييًا  متابعتها  يمكن  التي  اللغات  بني  التارخيية  العالقات 
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مكتوبة، وتزداد املشكلة تعقيدًا عندما يتناول عامِل اللسانيات لغة قديمة مل يبَق هلا 
أي أثر، أو وثائق مكتوبة عنها...

     بناء عىل ذلك، ينبغي أن ال نفهم أن اللغوي معزول عن علم اإلنسان؛ بل عىل 
العكس متامًا؛ فهو يوجه اهتامم عامل اإلنسان إىل مشكالت لغوية بحتة؛ وكام هيتم 
بالعالقات العديدة والقائمة بني لغة شعب ما وبقية جوانب ثقافته، وهكذا يمكن 
أن يدرس الكيفية التي ترتبط هبا لغة مجاعة معينة بمكانة تلك اجلامعة أو وضعها 

االجتامعي.
    إذًا يتمثل دور عامل اللسانيات يف فهم دور اللغة يف املجتمعات البرشية، وكذلك 

دورها يف رسم الصورة العامة للحضارة اإلنسانية...
    إن الّلغة ليست، كام الحظ باختني/فولوشينوف يف كتابه “املاركسية وفلسفة 
أحد  إهنا  اآلخر؛  مع  “التواصل”  عىل  الكاتب  به  يستعني  حمايدا  نظاما  الّلغة”، 
متنافسة1.  داخلها مصالح مجاعية  تتصارع  التي  السيميائية واالجتامعية  األنظمة 
الذين  موراس C.Mauras للرومانسيني  شارل  يوجهه  الذي  النقد  فإن  وهكذا 
ال  سيايس  فعل  اجلميل(،  )النحو  اجلملة  حساب  عىل  للكلمة  األولوية  يعطون 
ُيفَصُل عن اإليديولوجيا القمعية والرجعية ملوراس والفئة االجتامعية التي ينتمي 
تقليدية  نزعة  ذات  كالسيكية  مع  الرتكيب  رصامة  عن  الدفاع  )يتالزم  إليها. 

ومتسلِّطة(.
    تطور كل فئة اجتامعية، لغرض التعبري عن وضعها االجتامعي وعن مصاحلها 
اخلاصة، خطابا خاصا هبا، مبنينة بطريقة معينة عىل املستويني الرتكيبي والداليل، 
املوقف  عن  احلديث  ويمكن  كثرية.  أخرى  مجاعات  خلطابات  ومعارضة 

  Voir : M. Bakhtine )V. N. volochinov(, Le marxisme et la philosophie 1 ـ  
de langage, Minuit, 1977.
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Antagonismes االجتامعية تعيينا عاما، كام  السوسيولساين لتعيني املتضادات 
تظهر من خالل الّلغة: يف نصوص مكتوبة أو شفهية. وقد نتمكن، يف سياق مثل 
وأمهية النجاح  “آالم الشاب فارتر”  هذا املوقف، من تبنّي أمهية رواية من قبيل 
عنرصا  الرتاسيل،  للخطاب  بترشهبا  الرواية،  هذه  استعادت  لقد  حّققته.  الذي 
جلامعة  أي  املرحلة؛  لتلك  الليربالية  االجتامعية” للبورجوازية  “اللهجة  من  مهام 
اكتشفت عامل الفرد اخلاص والكتابة املوافقة له أال وهي الرسالة. تصبح روايًة كل 
رسالة بصفتها تعبريا عن هوى شخيص passion privée. وُيبنُِي حتوهلا الروائي، 
الذي جتد فيه إيديولوجية الليربالية تعبريا أدبيا، عن النجاح، ويف اآلن نفسه عن 

الشجب الذي صادفه “فارتر” )من قبل رجال الدين واألمراء املستبدين(.

• ...اللسانيات االجتامعية	

الدراسات  اللسانيات االجتامعية، كل  اللغة يف إطار علم      يضع بعض علامء 
واالجتامعية؛  اللغوية  الظواهر  بني  املوجودة  تعالج العالقات  التي  والبحوث 
آية  االجتامعي؛  اجلانب  إىل  التطرق  من  خاليًا  تعريفًا للغة  نجد  أن  النادر  فمن 
يلمس من خالهلا وجود حاجة  بيئة اجتامعية  لغة تفرتض وجود  أن كل  ذلك، 
ملحة للتواصل بني أفرادها... وهكذا؛ فإننا ال يمكننا أن نعزل الظواهر اللغوية 
اللغة بوصفها ظاهرة  عن مقاماهتا االجتامعية ودالالهتا االجتامعية؛ ألن دراسة 
اجتامعية أو مكونًا من مكونات الثقافة، قد حظيت بنوع من االستقالل واالهتامم 

اخلاص، وأصبح هلا علم معرتف به تشيع اإلشارة إليه...

اللغة  توليفة من علم  أو  تركيبة  أنه  اللغة االجتامعي”  بـ“علم  املقصود    وليس 
وعلم االجتامع، أو أنه مزج هلام أو حتى جتميع لقضايامها، بل يعني ذلك العلم 
الذي يدرس اللغة يف عالقتها باملجتمع؛ حيث ينظم كل جوانب بنية اللغة وطرائق 
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استعامهلا التي ترتبط بوظائفها االجتامعية والثقافية...

   بيد أن دراسة اللغة وعالقتها بالثقافة واملجتمع، حقل واسع وعريض، ما ينفي 
أحقية علم واحد لتأدية هذه املسؤولية؛ إذ إن هناك علومًا أخرى قد تناولت هذا 
املوضوع بالبحث والتمحيص والنظر والدرس حتت أسامء خمتلفة؛ وإن كان بني 
املنطوق يشء من  يتفق بعضها يف املضمون وخيتلف يف  التي  العلوم والتسميات 
و“علم  األنرتوبولوجيا”،  “علم  املثال:  سبيل  عىل  فهناك  التشابك والتداخل؛ 
االجتامع اللغوي”، و“األنثروبولوجيا اللغوية”، وأيضًا علم اللغة االجتامعي...
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اللغة واملجتمع

    عّرف سوسري اللغة بأهنا نظام من اإلشارات الصادرة عن اإلنسان، وقيمتها 
تكمن يف الفكرة املعربة عنها، واإلشارة اعتباطية،  وتعتمد عىل التواطؤ والشيوع، 
خيتاره  هو ما  اخلطاب  بينام  اجلامعة،  متتلكه  الذي  الذهني  املخزون  هي  واللغة 
املتحدث من ذلك املخزون ليعرب عن فكرته، واللغة هي خمزون الثقافة ومستودع 
اللغة  مفردات  من  مفردة  فكل  واجلاملية؛  واالجتامعية  النفسية  اجلامعة  خربة 
مشحونة بشحنة داللية معقدة ومتعددة اجلوانب، والسياق النيص يوفر للفظ صلة 
هي املكونة للمعنى الداليل؛ ألن املحيط اخلارجي مساهم واضح يف تشكل فضاء 
النموذج  فهو  اللغوي؛  النسق  أما  النص.   داخل  والبحث عن الداللة يف  املعنى 
املعريف السائد الذي تصبح من خالله اللغة كيانًا قويًا هييمن عىل اإلنسان، ويسيطر 
عىل عواطفه  وأحاسيسه، وعليه؛ فإن اللغة أداة للتفكري وإدراك العلم وصياغته، 
وليس أداة للتعبري عن هذه التجربة فحسب، فأي جتربة ال يمكن عقلنتها خارج 
اللغة  ومن غريها، فاللغة يف النص ال تعرب عن التجربة، وإنام هي التجربة ذاهتا، 
هي املعادل املوضوعي هلا، ومن دون هذه التجربة ال يمكن احلديث عن جتربة 

خارجها.

هو اللغة، ويف اللحظة التي يدخل  “أنا”       إن ما حيقق كينونة اإلنسان بوصفه 
فيها اإلنسان إىل عاملها، يصبح فردًا أو رمزًا ضمن رموزها... إن اللغة كام يقول 
هايدغر: بيت الوجود، ويف بيتها يقيم اإلنسان، وهؤالء الذين يفكرون بالكلامت 
وخيرجوهنا هم حراس ذلك البيت، وحراستهم حتقق الكشف عن اللغة، وقبضة 
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خمتلفة  قنوات  حتققاهتا عرب  تعني  اللغة  عىل  الوجود  وقبضة  الوجود  عىل  اللغة 
ومتعددة، ومتى حتققت اللغة تصبح قوة تكشف وتظهر وجتيل... 

    فاللغة حمايدة يف مستوياهتا املتعينة؛ ولكنها تصطبغ باألطر املعرفية واالجتامعية  
لألفراد... وإذا كان هناك حتيز؛ فإنه ربام ال يعود إىل اللغة، بقدر ما يعود إىل الثقافة 
النحوية التي من املحتمل أن تكون قد مالت إىل الذكورة؛ وقد رأى باختني يف 
عىل  تنطوي  كانت  مفردة،  كل  بل  لفظ  كل  أن  ملفهوم اللغة،  مناقشته  معرض 
جمموعة كبرية من األفكار القديمة والدوافع واملقاصد التي تبناها القّراء والكتاب 

عىل مدى قرون من الزمن.

    إن كّل نسق معريف، ينتج أيديولوجية خاصة به تعد جزءًا ال يتجزأ من الرؤية 
النموذج  هو  اللغوي  والنسق  وبواعثه،  لغاياته  واملسوغة  املعرفة  احلاملة لنسق 
املعريف السائد، واللغة من خالله تصبح كيانًا قويًا هييمن عىل اإلنسان، ويسيطر 

عىل عواطفه وأحاسيسه، وباللغة ينتج املعنى ويشكل هذا العامل وحيوله...

لوسيان غولدمان وعلم اجتامع الرواية1

    يميل علامء االجتامع دائام إىل تفضيل األدب الروائي عىل غريه من األجناس 
األدبية؛ حيث إن مساحته املرجعية والتوثيقية أكثر وضوحا من القصيدة2... 

    انشغل لوسيان غولدمان بتأسيس نظرية خاصة يف علم اجتامع الرواية، ورأى 
أن علم اجتامع األدب مل يقرتب منه كثريا، سواء علم االجتامع املاركيس، أو علم 
»كذب  جريار:  روين  مؤلف  من  غولدمان  استفاد  ولذا،  الوضعي...  االجتامع 

1 ـ   يعد علم اجتامع الرواية من متفرعات علم االجتامع األديب... 
2 ـ  بيري زيام، النقد االجتامعي، ص12
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التي  األفكار  مع  كثرية  تقاطعات  فيه  وجد  الذي  روائية«  وحقيقة  رومانيس 
اعتمدها لوكاش يف »نظرية الرواية«1، هذه األفكار شكلت املنطلق النظري لعمل 

لوسيان غولدمان.

-غولدمان ورواية الرأساملية:
من  وتطوره  الروائي  اجلنس  ميالد  حول  نظريته  يف  لوسيان غولدمان  انطلق      
األوروبية،  الرواية  خيص  ما  يف  املسلمة  بمنزلة  الحقا  صارت  أساسية،  فرضية 
تربط بني الشكل الروائي واملجتمع الرأساميل؛ ووفقا هلذه الفرضية؛ فإن الشكل 
الروائي ينقل إىل املستوى األديب احلياة اليومية يف املجتمع »الفرداين« الذي يالزم، 
بالرضورة، اإلنتاج الرأساميل من اجل السوق«2، ووفقا هلذه الفرضية التي صاغها 
غولدمان؛ فإن »بنية جنس الروائي وبنية التبادل، تتبديان متامثلتني غاية التامثل، إىل 
حد نستطيع معه احلديث عن بنية واحدة ووحيدة تتجىل عىل صعيدين متباينني. 
وعالوة عىل ذلك، فإن تطور الشكل الروائي الذي يتطابق مع عامل »التشيؤ« ال 

يمكن أن يفهم،  إال بالقدر الذي سريبط فيه بتاريخ مماثل لبنى هذا األخري«3...
    وهذا التناظر بني الشكل الروائي واحلياة االقتصادية، أو االنتقال من الواقع 
إىل  التبادل،  عالقات  يف  يتجىل  كام  السلعة  وصنمية  بـ»التشيؤ«  املتسم  امللموس 

1ـ  حاول الفيلسوف املجرى) جورج لوكاش( أن يدرس ما سامه  »البطل املشكل” يف الرواية من منظور 
علم االجتامع؛ ليؤسس التنظري النقدي لعلم االجتامع األديب. وهو يرى أن البطل املشكل يف الرواية هو 
ذلك البطل الذي يدور يف فلك األطر االجتامعية ذات القيمة العالية، أو املنحطة؛ هبدف تعريتها والتفاعل 

معها أو رفضها...
2 ـ   فيصل دراج ، نظرية الرواية والرواية العربية، املركز الثقايف العريب، الرباط،، 1999، ص 42...

3ـ   لوسيان غولدمان، مدخل إىل قضايا علم اجتامع للرواية، تر. حممد معتصم، مراجعة: حممد البكري، 
عيون املقاالت، العدد 6/ 7، املغرب، 1987، ص 65  –  81...
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غولدمان،  حسب  حيدث،  أديب،  كشكل  الرواية  تصوغه  الذي  املتخيل  الواقع 
انطالقا من النشاط املتضافر ألربعة عوامل خمتلفة هي التي حتدد االنتقال من البنى 

االقتصادية إىل املظاهر األدبية؛ وهي:
من  انطالقا  البورجوازي،  املجتمع  أعضاء  فكر  يف  الوساطة  مقولة  والدة  1ـ 
السلوك االقتصادي ومن وجود القيمة التبادلية، هذه القيمة التي تنزع ألن تكون 

قيمة مطلقة بدال من أن تكون وسيطة.
2ـ وجود أفراد إشكاليني ينزعون يف تفكريهم وسلوكياهتم نحو القيم النوعية عىل 
حساب القيم الكمية كام تتجىل يف عمليات التبادل، ولكن يبقى فكرهم وسلوكهم 
مغلوبًا أمام القيم الكمية. فالكّتاب والفالسفة )وهم النامذج الغالبة التي تتكون 

منها فئة األفراد اإلشكاليني(، ال يستطيعون اهلرب من تأثري السوق.
3 ـ تطّور الشكل الروائي انطالقًا من استياء عاطفي غري مفهوم، نتيجة السعي 
املبارش إىل قيم نوعية، إما يف جمموع املجتمع، وإما لدى الفئات الوسطى فقط التي 

ينضوي معظم الروائيني يف عدادها.
4 ـ يف املجتمع الليربايل املتجه نحو السوق، تظل القيم مرتبطة بوجود التنافس؛ 
وانطالقًا من هذه القيم، تتطور الرواية كسرية لفرد إشكايل يشبه مؤلفه، ثم يتحول 

الشكل الروائي لينتهي إىل االنحالل التدرجيي، وإىل تاليش الشخصية الفردية.
غولدمان  حيدد  واالقتصادية؛  الروائية  البنيتني  بني  التناظر  هذا  من  انطالقا      
املراحل األساسية التي مرت هبا الرواية األوروبية اسرتشادا بتطورات االقتصاد 
يف  اإلشكايل  البطل  جتيل  بكيفية  مرتبط  غولدمان  عند  الرواية  وتطور  الرأساميل، 
الرواية التي هي سرية ذلك البطل الباحث عن إعطاء معنى حلياته، »فالرواية التي 
هلا بنية سرية )حضور البطل اإلشكايل ومصاعبه يف إعطاء معنى حلياته( توافق طور 
»الرأساملية الليربالية«، وهو طور يمتد، وكام يرى غولدمان، من مرحلة استقرار 
اقتصاد السوق إىل العام 1910، ويتسم بنزوع فكرة الكلية إىل التاليش من الوعي 
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تفتح شخصيته  تتيح  التي  األسباب  الفرد  ذلك عن  يمنع  أن  دون  من  اجلامعي، 
البطل اإلشكايل يف  الروائي، متثل  الشكل  تطور  املرحلة من  وتطورها«، يف هذه 

الرواية كبطل يتبنى تصورا نقديا ومعارضا...
عنواهنا  بنيوية  أزمة  يف  الرواية  عىل  انعكس  الرأساملية،  عرفته  الذي  فالتطور      
بموضوعها من خالل  الرواية  يمد  الذي  البطل  الشخصية؛ شخصية  اضطراب 
سريته؛ »فبعد أن كانت الرواية تصبغ عىل الفرد اتساقا موضوعيا عرب إدراجه يف 
أعامل  االستهالل،  حلظة  يف  عنها،  عربت  جديدة  مرحلة  جاءت  تتجاوزه،  كلية 
اجلديدة«  »الرواية  إىل  وصوال  كامو،  وغريب  سارتر،  وغثيان  وكافكا،  جويس 
مضطرد  باختفاء  اجلديدة  املرحلة  رواية  وتتصف  اخلمسينات.  خالل  فرنسا  يف 
للشخصية، يبدأ من ضياع االسم، ويصل إىل غياب يقني الفرد يف وجوده الذايت، 

ليفيض يف النهاية إىل انحالل البنية القاعدية للرواية الكالسيكية...
    يف حواره مع نتايل ساروت وأالن روب غارييه سنة 1962، يؤكد غولدمان 
»التشيئية«  البنى  تاريخ  بني  جتانسية  عالقة  وجود  تؤكد  التي  النظرية  أطروحته 
وتاريخ البنى الروائية من خالل دراسته التناظرية للبنيتني: »يبدو يل أن املرحلتني 
فعليا  تطابق  الغربية،  املجتمعات  يف  و»التشيؤ«  االقتصاد  تاريخ  من  األخريتني 
بمرحلة  سأميزها  التي  املرحلة  الروائية؛  األشكال  تاريخ  يف  كبريتني  مرحلتني 
التي تتضمن أعامال يف منتهى األمهية؛ كأعامل  املرحلة  انحالل الشخصية، وهي 
كبري  حد  إىل  وربام  لكامو؛  والغريب  لسارتر  والغثيان  وموزيل  وكافكا  جويس 
أعامل نتايل ساروت بوصفها واحدة من أكثر مظاهر هذه املرحلة جذرية. واملرحلة 
الثانية التي بدأت لتوها العثور عىل تعبريها األديب... يعد روب غرييه واحدا من 
أكثر ممثليها أصالة وأملعية، وهي املرحلة التي يميزها ظهور عامل مستقل للمواضيع 
بنيته اخلاصة وقوانينه اخلاصة ويمكن، عربه وحده، للواقع اإلنساين أن يعرب  له 
عن نفسه إىل حد ما«؛ هذا الواقع اإلنساين الذي عربت عنه الرواية يف مراحلها 
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املتعددة التي وضحها غولدمان استنادا إىل تطور النظام الرأساميل، هو واقع يعيشه 
الفرد، بطل الرواية، وهو البطل اإلشكايل الذي حدده لوكاش جيدا، وجعل منه 
استيعابه  عن  يعجز  وضعا  يعيش  اإلشكايل  فالبطل  الرواية؛  حول  نظريته  قوام 
اإلشكايل  البطل  هذا  جوهر  لكون  نتيجة  معه  االنسجام  عن  يعجز  أي  ومتثله؛ 
مسكونًا بالبحث عن قيم مل تعد موجودة يف واقعه؛ »وهذا البطل ليس سلبيا وال 
إذ  يعيش متزقا يف عامل فض؛  الذات والواقع،  إجيابيا؛ فهو بطل مرتدد بني عاملي 
حيمل البطل قيام أصيلة خيفق يف تثبيتها يف عامل منحط يطبعه التشيؤ واالستالب 

والتبادل الكمي؛ لذلك يصبح بحثه منحطا بدوره ال جدوى منه«.
    وطبيعة عالقة البطل اإلشكايل مع واقعه االجتامعي حددها غولدمان اتكاء عىل 
ما توصل إليه لوكاش، من خالل التصنيف الذي قدمه للرواية التي قسمها إىل 

ثالثة أنواع رئيسة:
أ–رواية املثالية املجردة التي تتميز بنشاط البطل، أو بوعيه الضيق للغاية بالقياس 

إىل تعقد العامل )»دون كيخوتة« لسريفانتيس، »األمحر واألسود« لستاندال(.
البطل  بسلبية  وتتميز  الباطنية،  احلياة  حتليل  إىل  تنزع  التي  النفسية  ب–الرواية 
وبوعيه الواسع إىل احلد الذي ال يرضيه معه ما بمقدور عامل العرف أن يقدمه إليه 

)وإىل هذا النوع قد تنتمي رواية »أوبلوموف«،  ورواية »الرتبية العاطفية«(.
ج– الرواية الرتبوية املنتهية بانحصار ذايت outo limitaion ال يشكل، عىل 
أنه تنازل عن البحث اإلشكايل، ال قبوال لعامل العرف، وال ختليا عن  الرغم من 
سلم القيم الضمني؛ هذا االنحصار الذايت الذي جيب ختصيصه بعبارة “النضج 

الفحويل”...
    فالبطل يكون مثاليا كلام كان الواقع أكرب من الذات وطموحاهتا القصوى يف 
حتقيق قيمها ومثلها كام هو احلال يف النوع »أ«، يف حني يكون البطل رومانسيا واثقا 
القدرات إىل واقع  الواقع لتحول تلك  الرغم من معاندة  الذاتية عىل  من قدراته 
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ملموس، ورومانسية البطل كام هي يف النوع »ب«، تظهر كلام كانت الذات أكرب 
من الواقع،... وكانت األحالم والطموحات كبرية...

    إن احلديث عن غولدمان يقودنا إىل اإلشارة إىل بعض املفاهيم التي وظفها، 
وبنى عىل أساسها مرشوعه يف علم اجتامع الرواية ومنهجه النقدي...

خالفا  أنه،  إال  لنفسه،  ارتضاها  التي  لوكاش«  »تلميذ  صفة  من  الرغم  فعىل      
يف  تعمقا  وأكثر  األدبية،  األعامل  بنية  دراسة  يف  توغال  أكثر  يبدو  ألستاذه، 
استنطاق دالالهتا وتشكيالهتا، وكذلك التجليات اإلبداعية للتغريات االجتامعية 

واالقتصادية يف املجتمع األورويب.
    بنى غولدمان فرضيته األساسية التي يتعامل معها كمعطى نظري يقرتب من 

القانون يف يقينه، عىل أربع مقوالت رئيسة:
اإلنسان »الفرداين«.	 
مفهوم القيمة.	 
»التشيؤ« وصنمية السلعة.	 
دالالت االنتقال من »الكيف« إىل »الكم«.	 

    الفردانية، كمفهوم، هي وليدة الليربالية، وهي واحدة من القيم التي دافعت 
والعشرية  العائلة  لقيم  مناقضة  كقيمة  ورسختها  البورجوازية،  الطبقة  عنها 

واجلامعة التي كانت سائدة يف املرحلة اإلقطاعية.
استعاملية  تتعني كقيمة  التي  السلعة  إىل  »مبارشة  الثانية  املقولة      يف حني، حتيل 
وقيمة تبادلية يف آن معا، وإن كان اإلنتاج من أجل السوق يفصل بني القيمتني، 
وخيتزن القيمة األوىل إىل حدها األدنى«؛ والقيمة مقولة ماركسية بامتياز خصها 
كارل ماركس بعناية كبرية وهو يعمل عىل حتليل جوهر النظام الرأساميل وآلياته 
من  كبري  باهتامم  الحقا  وحظيت  االغرتاب،  إىل  الفرد  وتقود  التشيؤ،  تنتج  التي 
طرف املاركسيني الذين نقلوها من جمال التداول االقتصادي البحت إىل جماالت 
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احلال  هو  كام  وانشغاالهتا،  اهتاممها  حيز  من  االقتصاد  تلغي  ال  أخرى،  معرفية 
بالنسبة إىل علم االجتامع.

اهتامما خاصا يف نطاق عمله  التي وظفها غولدمان ومنحها  الثالثة  املقولة  أما     
املضني إلقامة تناظر بني البنى الروائية والبنى االقتصادية؛ فهي »تعالج »الوعي 
اإلنتاج من أجل  تتجىل، يف  التي  السلعة  ينفصل عن حتوالت  الذي ال  الزائف« 
السوق، موضوعا مستقال عن البرش ومسيطرا عليهم أيضا«، وهي مقولة درسها 
لوكاتش بكثري من التفصيل يف كتابه: »التاريخ والرصاع الطبقي«، حيث يؤكد أن 
الوعي الطبقي يبقى إمكانية قابلة للتحقق حني يتمكن األفراد املنتمون إىل الطبقة 
نفسها انطالقا من أفكار ومشاعر معينة، من استيعاب الوضع الذي يعيشون فيه؛ 
التي  النهائية  الغاية  أن يرى  الطبقي  الوعي  يتعني عىل   « وكإمكانية موحدة حني 
يسعى إليها تعبريا عن تطلعات املجتمع بأرسه«، تقرر هذه املقولة عند نقلها إىل 
املستوى الروائي، واعتامدا عىل فرضية غولدمان الرئيسة القائلة بتامثل البنى، بأن 
بصفة  والفني  والفلسفي  عامة،  بصفة  األديب  )أو  الروائي  للعمل  املبدعة  الذات 

أعم ( هي ذات مجاعية...
    »فاألديب يفعل ما فعل؛ إما ألنه ينتمي اجتامعيا إىل فئة حمددة، بإمكانه التعبري 
عن أفكارها، أو ألن سريته الذاتية، وبسبب وقائع معينة، تتوافق مع جتارب فئة 
اجتامعية، ال ينتمي إليها بالرضورة«، وهذه األسباب التي أوردها غولدمان، ومن 
طريقها فرس السبب الكامن وراء قدرة الفرد عىل التعبري اإلبداعي عن تطلعات 

الذات اجلامعية، تبقى فرضية من فرضيات علم اجتامع الرواية.
    يف حني ترتجم املقولة األخرية التي تستمد جذورها من الفكر اهليجييل مبارشة، 
»معنى االنزياح من الكيف إىل الكم، الذي يرتجم أحوال وعي ال يعرف االرتقاء، 
أو يعرف االرتقاء وجيهله معا«، وهي حالة البطل اإلشكايل يف الرواية الذي يظل 
معلقا بني تطلعه للسمو واالرتقاء لعامل »الكيف« الذي حيتفل باجلوهر والصفاء، 
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وبني خضوعه جمربا لقيم »الكم« التي جتربه عىل التعامل هبا يف أثناء عملية التبادل.
    ...تلك هي  بعض أفكار غولدمان املهمة التي ظل يؤكد أهنا متثل منطلقا لعلم 
والبنى  االقتصادية  البنى  بني  التناظر  تأكيد  خالهلا  من  وحاول  الرواية،  اجتامع 
منظور  يف  أدرجها  أن  بعد  جريار،  ورونيه  لوكاش  أعامل  من  مستفيدا  الروائية، 

ماركيس حمض...1

النقد السوسيولوجي للرواية2...	 
    ارتبط النقد السوسيولوجي للرواية بفرضيات، منها:

 -أن األدب يامثل املجتمع والثقافة السائدة فيه.
القيم  يف  تأثريه  حيث  من  بالرأي العام؛  مرتبطة  إعالمية  وسيلة  األدب  -أن 

واالجتاهات العامة يف سلوك األفراد واجلامعات.
-األدب وسيلة للضبط االجتامعي داخل املجتمع3.

للمامرسات  األيديولوجي،  للتفاعل  حقال فكريا  يمثل  األديب  اإلبداع  إن      
األديب  اإلنتاج  عملية  “أن  جورج لوكاش  رأى  وقد  املجتمع،  يف  التطبيقية 
واأليديولوجي مها جزء ال يتجزأ من العملية االجتامعية العامة”4؛ فإىل أي حد 

1 ـ يرتبط التفسري االجتامعي للرواية بعلم اجتامع املعرفة؛ حيث يعد علم اجتامع األدب أحد فروعه؛ 
بأدوات  املعرفة إىل )ماركس(، حني طرح رؤيته اخلاصة بعالقة األفكار  تأسيس علم اجتامع  ويرجع 

اإلنتاج... 
ألقاها  التي  املداخلة  الروائي(، هذه األفكار جزء من  النص  إدريس، ) سوسيولوجيا  النور  ـ  عبد   2
الباحث ضمن فعاليات ندوة “العلوم االجتامعية و اإلبداع األديب” التي نظمها فرع احتاد كتاب املغرب 

بمدينة سال، يوم السبت 29 أبريل 2006
3 ـ  حممد حافظ دياب،  النقد األديب وعلم االجتامع، جملة فصول، املجلد الرابع ، العدد األول 1983 

ص 63
4 ـ  جورج لوكاش، دراسات يف الواقعية، تر. نايف بلوز، دار الطليعة، دمشق، ط2،1972، ص 42
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يشكل العامل الداليل والرسدي للرواية واقعة اجتامعية؟ ويضيف بيري زيام سؤاال 
يرتبط  أن  الروائي  “إىل أي مستوى يمكن للنص  آخر ال يقل أمهية عن األول: 
بالبنى االجتامعية اللغوية لعرص ما؟”1غري أن الفرضية األساسية التي قام عليها 
األدب  مع  التعامل  دوبوا J.Dubois يف  جاك  حددها  السوسيولوجي،  النقد 
بوصفه نظاما اجتامعيا Institution Social، تتالقى مع نظرية لوسيان غولدمان 
الذي حاول إقامة توازن بني الذايت واملوضوعي يف النظر إىل الواقعة األدبية؛ حيث 
يرى أن هناك جتاوبا بني رؤية األديب أو فلسفته يف احلياة داخل بناء له خصوصيته 
من حيث البناء “األخيويل” لعوامله وبني الوعي اجلامعي؛ يقول:” فمعظم أعامل 
سوسيولوجيا األدب يف احلقيقة، تقيم عالقة بني “أهم” املؤلفات األدبية والوعي 

اجلامعي هلذه اجلامعة االجتامعية أو تلك التي ولدت هذه املؤلفات داخلها”2.
     وقد ارتبط مفهوم النقد السوسيولوجي بالرواية دون غريها، كوهنا من أكثر 
األجناس األدبية اهتامما برصد حتركات اإلنسان داخل املجتمع وعالقته بأفراده؛ 
حييا  التي  الطريقة  وهي  نفسه،  ما  جمتمع  خياطب  به  الذي  الشكل  هي  “فالرواية 
كام  السوسيولوجي  النقد  يكون  أن  مقبوال يف جمتمعه. ويمكن  الفرد ليكون  هبا 
عرفه ريمون ماهيو “ممارسة لقراءة ذات طابع خصويص إزاء النص األديب، حترتم 
استقالليته بوصفه شكال مجاليا”3.. ولذا فمن املهم جدا أن تتمتع الرواية بجميع 
املستويات: الطبيعي منها والواقعي والتومهي واخليايل واألخالقي والنفيس وما 

1 ـ بيري زيام، النقد االجتامعي نحو علم اجتامع للنص األديب، تر. عايدة لطفي مرا. أمينة رشيد وسيد 
بحراوي، دار الفكر للدراسات والنرش والتوزيع، القاهرة، ط1،  1991

2 ـ  لوسيان غولدمان، مقدمات يف سوسيولوجية الرواية، تر. بدر الدين عرودكي، دار احلوار للنرش 
والتوزيع، ط1، 1993، ص 24

3ـ  ريمون ماهيو، القراءة السوسيو-نقدية، تر. عبد الرمحن بو عيل، دار احلوار للنرش والتوزيع، سورية، 
ط1، 2003،  ص63
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دون النفيس والشاعري واجلنيس والسيايس والتجريبي...
صريورة  يف  األديب  ماركس K. Marx تدرج اإلبداع  كارل  فمقاربات       
املجتمع، مع األخذ يف تفسري هذه العالقة اجلدلية بالرصاع الطبقي والبناء التحتي 
االقتصادي؛ حيث الصلة بني املجتمع واملعرفة؛ وبالتايل األيديولوجية، جد قوية، 
املعرفة والفن والثقافة واألدب..  ما يعطي لإلرث األيديولوجي بعدا مؤثرا يف 
  M.Weberفيرب زيمل G.Simmel وماكس  جورج  من  كل  مقاربات  أما 
وكارل ماهنايمK.Manheim، فقد تنوعت ما بني تصنيفية ج.زيمل للعالقات 
فيرب  تصنيفية  بني  وما  الدرامي،  والعمل  املجتمع  يف  والعمليات االجتامعية 
  Idéal Types.مثالية أنامط  إىل  األدبية  يف اإلبداعات  والقيمية  لألنساقية 
أعامل أدورنو W.Adorno وهوركايمر  عرب  فرانكفورت  مدرسة  أما   .....
تطور النقد  يف  سامهت  بنيامني W.Benjamin فقد   Horkeimerوولرت 

السوسيولوجية  املدرسة  وعملت   .. الثانية  العاملية  احلرب  بعد  السوسيولوجي 
فنجروف  مع روادها ساكولني P.Sakulin ورازومينيك I.Razuminik و 
وعىل  لألدب،  املتعددة  االجتامعية  االهتامم بالعالقات  عىل   S.Vengerov 
صياغة عدد من املباحث الفرعية يف علم اجتامع األدب؛ مثل: علم اجتامع املحتوى
Context، وعلم اجتامع املؤلف و القارئ... وقد اهتم النقد السوسيولوجي يف 

أملانيا بمجمل الظروف املادية التي تطورت عربها األعامل األدبية ومدى تأثريها 
يف مجهرة القراء؛ حيث عمل ليفني شوكنج L. Schucking عىل دراسة مجهور 

القراء وبحث يف أذواقهم..  
   أما يف فرنسا فقد تطرق جويو J. Guyow إىل قضية القيم التي تقود إىل قضية 
الفعل يف العمل األديب، واهتم غولدمان بدراسة بناء العمل األديب وجتسيده لفكر 
 ,Escarpitو J.Leenhardt ,jurt اجلامعة االجتامعية، بينام أسس جاك لينهارت
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  Sociologie De Lecteur et leالقراءة اجتامع  إلنشاء مبحث علم 
يستمر  التي  الكيفية  بالسؤال  يتناول  األسايس  الطرح  كان  حيث   public؛ 
إنجليزي داال يف نص اجتامعي خمالف؛ عرب ترمجته  أو  فيها عمل روائي إسباين 
ياوس  أو األملانية، كام أسس H.R jaussهانس روبرت  الفرنسية  اللغة  إىل 
األملاين ملقاربة جديدة “مجالية التلقي”؛ اكتشف فيها القارئ املجهول واجلمهور 
املستهلك للعمل األديب؛ “فمؤسسا نظرية مجالية التلقي ) ياوس، إيزر( ال ينظران 
“كن هنا”؛ ويتجاهالن مقومات اإلنتاج الداخيل للنص  يف النص األديب سوى 

الذي أنتجه”1...

  Pierre v.zima,Manuel de sociocritique ,l’harmattan 2000,France, 1 ـ  
première édition ,Picard édition 1985,p :202. - 27-
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علم اجتامع النرش األديب

• النرش واخللق	
     جيب أن ال نخلط بني تاريخ النرش وتاريخ الكتاب؛ فهذا األخري، سواء أكان 
املعتمدة  الوسائل  بني  انتشارا  واألوسع  األحدث  يبقى  مطبوع،  غري  أم  مطبوعا 
لبث أثر أديب.. ولكنه ليس الوسيلة الوحيدة... وال سيام أننا نشهد اليوم وسائل 
من  أقوى  فعالية  واملسموع  املرئي  البث  يعطي  حيث  والتلفاز؛  واإلذاعة  السينام 

فعالية البث املطبوع...

• التطور التارخيي	
   النارش شخص حمدث يف تاريخ املؤسسات األدبية؛ وإنام منذ العصور اخلوايل، 
كانت ثمة وسائل عديدة لنرش الكلمة املكتوبة، وانتشار اآلثار األدبية... وغالبا ما 
كان املؤلف نفسه يؤدي هذه املهمة؛ فيقرأ بنفسه كتاباته أمام مجع1؛ وهي ظاهرة-

حتى بعد ظهور املطبعة-بقيت دارجة الختيار األثر األديب أمام مجهور حمدد...
»الرواة  أولئك  منهم  النرش؛  أمور  يف  اختصاصيون  ثمة  كان  القدم،  ومنذ   ...
املتجولون الذين كانوا يرددون »شفهيا« آثارا تقليدية مألوفة؛ فكان ذلك شكال، 
وإن حمدودا، من أشكال النرش...؛ ولكن، مل يتخذ املوضوع طابعه اجلدي والفعيل 
إال بعد ظهور الكتاب؛ وإن خمطوطا؛ ففي أثينا منذ القرن اخلامس، ويف روما منذ 
عرصها الكالسيكي، كان هناك ما يعرف بـ»حمرتفات »الناسخني« الذين يكلفون 
الوقت،  ذلك  ومنذ  املكتبات.  يف  بعدئٍذ،  النسخ،  لتباع  املخطوطات،  بنسخ 

1 ـ  روبري إسكاربيت، سوسيولوجيا األدب، ص92 - 93
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يتجاوز  يكن  فلم  النسخ،  عدد  أما  مألوفة؛  وجتارهتا  معروفة،  الكتب  وصناعة 
املئات املعدودة؛ وإنام كانت تلك نواة حقيقية لعملية النرش...

    يذكر أن الرومان استخدموا كلمة »نرش« يف لغتهم؛ وهي كانت تعني لدهيم 
»وضع«، أو »ولد«؛ وهو املعنى املوجود لدى فرجيل وأوفيد، وبعد نصف قرن، 

صار يعني »نرش الكتاب« انتشاره يف الناس...
     الفكرة إًذا، سبقت الوسائل العملية التي مل تظهر مطواعة إال بعد أربعة عرش 
قرنا؛ ومع ظهور املطبعة، تركز املوضوع عىل النرش »املغفل«، أكثر مما عىل عملية 
العوامل  أحد  كانت  الثورات  نرش  عملية  بأن  التفكري  إمكانية  هنا  ومن  الطبع؛ 

الرئيسة يف ثورة اإلصالح...
النارشون  كان  إذ  املحكية؛  اللغة  انتشار  يف  مهام  عامال  النرش  عملية  وكانت      
»األوائل«، نارشين مولدين؛ ولذا، يعود الفضل األول اىل كاكستون الذي كان 
أول من نرش لشورس وغاور واليدغيت، ومالوري وآخرين من األدباء القدامى؛ 
فأحياهم من جديد، ووضعهم عىل املرسح األديب؛ وهو أمر كان يبدو مستحيال، 

لو بقيت آثارهم خمطوطة...
النارشون األوائل رجال أعامل، تدل عىل ذلك نوعية       فضال عن ذلك، كان 
الفروسية  كتب  كانت  ولذا،  إصدارها؛  إىل  يسعون  كانوا  التي  الرائجة  الكتب 

رسيعة الرواج يف األوساط الفروسية...
     ومل حتل هناية القرن اخلامس عرش، حتى كانت املؤسسات التجارية الكربى 
اتيان، ويف  انترشت يف فرنسا مؤسسة  السادس عرش،  القرن  انترشت... ويف  قد 
هولندا مؤسسة بالنتني وغريها... أما يف القرن 19، فقد حسم الترشيع الفرنيس 
املوقف لصالح »مفيد ثالث« هو النارش املسؤول، وهو مواز للمدير املسؤول يف 

الصحف الفرنسية...1

1 ـ  روبري إسكاربيت، سوسيولوجيا األدب، م.ن. ص95
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فرنسا  يف  النرش،  لعملية  كان  العرشين،  القرن  من  األول  النصف  وخالل      
خصوصا، أن تعرف حتوال أخريا موازيا لسقوط الرأساملية وحترك اجلامهري، فكان 
سلموا  أن  البحت،  التجاري  االستثامر  تكاليف  ارتفاع  إزاء  النارشين  من  لكثري 

التفاصيل اىل مؤسسات متخصصة؛ كدار »هاشيت« أو دار يش...

• عملية النرش	
    يف تقليصها إىل عمليات مادية بحتة، يمكن اختصار عملية النرش يف: االختيار 
بينها  ما  يف  مرتابطة  إنام  منفصلة،  عمليات  ثالث  وهي  والتوزيع؛  والصناعة 
عمليا.. حتى تشكل دورة هي كل عملية النرش. تلك األمور الثالثة يقابلها عىل 
التوايل كل من اخلدمات الثالث الرئيسة التي ختصص لدار النرش: اللجنة األدبية، 
فيبوهبا  بينها،  ما  ينسق  الذي  هو  والنارش  التجاري.  والقطاع  الصناعة،  ومكتب 
ويتحمل مسؤوليتها، وحتى لو كان النارش مغفال )أي سياسة دار النرش حتددها 
هيئة إدارية(... جيب أن يكون ثمة شخص )فرد، أو مدير، أو مستشار، أو إداري 

موظف( ليعطي عملية النرش الطابع الشخيص الرضوري هلا...
     والنارش يبقى نارشا، حتى لو كلف باألمور التقنية اختصاصيني يف االختيار والصناعة 

والتوزيع؛ فاملهم أن حيافظ عىل املسؤولية املعنوية والتجارية للمجموع العام. 
     فاالختيار يفرتض أن النارش أو مندوبه يتمثل مجهورا معينا، وخيتار من بني ما 
يتقدم له من املخطوطات، املناسب أكثر هلذا اجلمهور، وهلذا التمثل طابع مزدوج 
ومتضاد؛ إذ فيه، من جهة، حكم واقع عىل ما يفضله ذاك اجلمهور ليشرتيه، ومن 
جهة أخرى، حكم قيمي عىل ما جيب أن يكونه ذوق ذلك اجلمهور، انطالقا من 

معطيات النظام اجلاميل اخللقي للجامعة التي جتري العملية يف بوتقتها...1

1 ـ  روبري إسكاربيت، سوسيولوجيا األدب، م.ن، ص98
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    واليوم، بني عروض املؤلفني، ومقتضيات اجلمهور الذي يراها تناسبه، مل يعد 
باسم  املؤلف  يف  التأثري  حياول  بل  املوفق،  دور  اختاذ  عىل  يقترص  املعارص  النارش 
يناسب واحدمها  يقيس مؤلفا وقارئا  أي  املؤلف؛  باسم  اجلمهور، ويف اجلمهور 

اآلخر...
ومرصوف  اخلطر  ألن  اإلنتاج؛  متتايل  بمؤلف  يوفق  أن  للنارش  فاألفضل      
إطالقه، يتكبدمها مرة واحدة، ثم يشتهر املؤلف، فيكمل إنتاجه حسب النموذج 
األول الذي أطلقه...ومن جهة ثانية، يؤثر النارش يف اجلمهور يف إيثاره نوعا من 

العادات، تتخذ شكل »تقليعات«، أو موجه لكاتب معني...
     وثمة ظاهرة مكسبة هي األخرى، تتمثل يف إصدار السلسلة املتخصصة ذات 
الوحدة يف اإلدارة واإلخراج والتوجيه... حيث تريض رغبة حمددة غري حمدودة، 

وحارضة يف أذهان القراء... كالروايات البوليسية...
     وكل عملية اختيارية تفرض مجهورا نظريا، ألجله وباسمه يكون االختيار، كام 
اللعبة  إًذا، كل  لتلبية رغبة ذلك اجلمهور؛  تفرض نموذجا من املؤلفني املؤهلني 
املحددين  الفريقني  بني هذين  مغلقة  تدور يف حلقة  النارش،  يديرها  التي  األدبية 

سلفا...1
     وهنا يؤدي التصنيع دورا مهام، إذ منذ بداية الدراسة األولية حتى هناية التصنيع، 
الكتاب حول ترف خمصص لبضع  التفكري يف نوعية اجلمهور؛ سواء أكان  جيب 
خيتلف  إذ  الثمن؛  رخيص  شعبي  كتاب  حول  أو  الكتب،  مجع  هواة  من  املئات 
الورق واحلجم ونوع األحرف يف الطباعة، وكثافة األسطر يف الصفحة الواحدة، 

والرسوم والغالف، وعدد النسخ املطبوعة...
     منذ البدء، حيسب النارش حسابه للعملية التي يعتزم تأديتها خالل االختيار: هل 

1 ـ  روبري إسكاربيت، سوسيولوجيا األدب، ص100 - 101
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هذا الكتاب هلذا اجلمهور أم ذاك؟ ولذا، ختتلف مواصفات طباعته وإصداره... 
بالتأكيد، أكثر هذه املواصفات بروزا؛ فإذا كان حمدودا، تزيد  فعدد النسخ، هو، 
مصاريف الطباعة )ثمن املخطوطة، والتنضيد، والتصحيح واإلخراج والطباعة(، 
ما يزيد من ثمن مبيعه، فيقل مجهور قرائه، أما إذا كان كثريا، فهو يقلل من حجم 
املصاريف... ولذا، فإن كتابا أدبيا ليس رابحا إذا طبع منه أقل من 6000 نسخة، 

وبيع منها 2000 عىل األقل...
    أما سائر املواصفات، فال يدخل فيها فقط حجم اجلمهور النظري، بل كذلك 
طبيعته ورغباته وميوله ونفسيته... ولذلك، فإن الستعامل الغالف امللون )وهي 
ظاهرة أتت من أمريكا( دورا رئيسا يف هذا السياق؛ فعىل النارش أن يعرف كيف 
الغالف  كان رسم  إذا  وبالفعل،  الكتاب،  القارئ لرشاء  ليجلب  املؤثرات  خيتار 
موفقا، فسيكون الكتاب نموذجا للنقد األديب، ويعكس حتليال سيكولوجيا مجاليا 
الذي  والرشيط  الغالف،  عنوان  أمهية  اىل  أيضا  نشري  النارش...وهنا  ذوق  حيدد 
درجت عليه فرنسا بطبع عنوان الغالف منفصال عليه، وثمة أمهية كربى للتعريف 

بالكتاب عىل غالفه األخري، أو عىل إحدى صفحات غالفه األربع...
     ويبدو هنا أن عملية التصنيع، بالنسبة اىل النارش، تكمل عملية االختيار، وتبلور 
شكل الكتاب؛ لذلك، فإن النارش يرتجم  عمليا، وبقراراته املادية، املوازنة التي، 
منذ البدء، حاول إقامتها بني من يفرتضهم من الكتاب وما يفرضه من اجلمهور.

    تبقى عملية  التوزيع، وهي أساس البيع والكمية املفرتض أن توزع جمانا؛ فالبيع 
أسايس ورضوري ليكون العمل األديب مكتمال...1

ففيه  النرش...  ظاهرة  يف  عملية  أدق  التوزيع  يشكل  الرأساملية،  البلدان  يف      
مصاريف  تشكل  كتاب،  أي  إلصدار  املرصود  املبلغ  ويف  النجاح،  أو  اإلخفاق 

1 ـ  روبري إسكاربيت، سوسيولوجيا األدب، ص102



323

التوزيع نصف ثمن املبيع.
    وثمة أمر مربك للنارش، يتمثل يف إجياد اجلمهور النظري املفرتض، ومالمسته 
واقعيا؛ إذ هو منذ البدء، هييئ له ويعمل، ويستخدم ألجل ذلك عددا من الوسائل 
اإلعالنية. وتسهل هذه األخرية إدراج اسم الكتاب يف الئحة دورية، كام عادة يف 
كربى الدوريات التي منها يعرف أصحاب املكتبات ما صدر حديثا... فاإلعالن 
لكي يكون فعاال، جيب حرصه بالعرشة أو العرشين شخصا الذين قد يؤثر فيهم...
     ومن الوسائل اإلعالنية للكتب، مقاالت صحافية موقعة قد يكتبها حمرر يف 

جريدة مهمته نرش جديد املطابع، أو ناقد أديب له رصيد من القراء...
    إًذا، ثمة أمهية خاصة للدعاية الصحافية... سواء أكانت يف اجلريدة أم املجلة 
أم التلفاز أم اإلنرتنت... فجميع الوسائل اإلعالنية، هتدف اىل ربط هذا اجلمهور 

النظري، بمجموع السكان...

• املؤسسة األدبية	
    حيتاج األدب إىل محاية ورعاية... وأجدر من يؤدي هذه الوظيفة، مؤسسة تعي 
دورها ومتارسه، ال أن حتتكر االسم واملوقع؛ إهنا املؤسسة األدبية، فامذا نقصد هبا؟
    يرى كليمون موازان )Clément Moisan( أن “موضوع األدب، ليس فقط 
النظر يف الوجه األديب، بل أيضا يف الوجه املؤسسايت فيه”1؛ ولذا، يقتيض تناول 
موضوع األدب، النظر إليه بوصفه مؤسسة مثل باقي املؤسسات، يشتغل وينتج 
يف إطارها؛ يف هذا الصدد يقول سعيد يقطني: »ال أدب يمكن أن يبدع يف غياب أو 
تغييب تصور ما لألدب السابق أو املؤسسة األدبية«2؛ ويفرتض يف هذه املؤسسة 

 Clément Moisan : L’histoire littérature , PUF , Paris 1990 P.26 1 ـ  
 ،2000 الرباط،  الزمن،  2 ـ  سعيد يقطني، األدب واملؤسسة نحو ممارسة أدبية جديدة، منشورات 

ص 28
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أن تشمل “جمموعة ممارسات أدبية مقننة )رمزية Symboliques( ومنظمة )من 
يتعلق األمر بمجموعة  تنظم وترشع،  تنتـج بل  Appareils(. ال  قبل أجهـزة 
من إواليات تنظيميـة، تعطي لنفسها قواعد ومعايري خاصة لالشتغال... بمعنى 
آخر، فإن املؤسسة األدبية جهاز تنظيمي، يسهر عىل جعل األدب خيضع للتقعيد 
واجلوائز  والرقابة   ، واألكاديمية  كاجلامعة،  مؤسسات؛  تؤدي  هكذا  والتنظيم، 

األدبية، دورا...
    فاملؤسسة  األدبية جمموعة من املؤسسات الصغرى التي تندمج يف ما بينها...

 
• عنارص املؤسسة األدبية	

    عنارص املؤسسة األدبية: الطباعة، والنرش والتوزيع، والوسائط السمعية البرصية، 
واملكتوبة من جرائد وجمالت، ونقد جامعي، ومجعيات ثقافية، واإلنرتنت.

-الطباعة
    تعد الطباعة عملية أوىل لوالدة العمل األديب، بحيث تضطلع بنسخ املطبوعات 
من  رئيسا  جزءا  تكون  وبذلك  كتاب،  شكل  عىل  األديب  املتن  وتوفري  األدبية، 

تشكل املؤسسة األدبية.
الطبع«...يقول  عمليـة   )…( »تؤكد  كوهنا  يف  للطباعة  املهم  الدور  ويتحدد      
أوكتافيـو بات )Octavio Path(: “منذ ظهور الطباعة، والعالقة بني املؤلف 
والنارش مضطربة”1؛ ما يعني أن الطباعة مرحلة سابقة، من جهة عىل النرش، ومن 

جهة أخرى مستقلة استقالال تاما عنه. 
    نستنتج إذا، أن النرش مرحلة الحقة دورها ال يقل أمهية عن مرحلة الطباعة، وأن 

1 ـ  أوكتافيـو باث، “مقالـة عن األدب والنشـر”، تر.عيل القاسمـي، العلـم ، الربـاط ، 21نونبـر 
1998، ص 12
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اضطراب العالقـة بني املؤلف والنارش لدليل عىل أن الطباعة مستقلة عن النرش.
    فالطباعة مرحلة مهمة، وعملية معقدة وحاسمة فـي إخراج العمل األديب...

 -النشـر
    إىل جانب الطباعة التي كانت املظهر األول لتحديد مفهوم املؤسسة األدبية، 
نعدها  مرحلة  لنا  يمثل  تشكلها،  مظاهر  من  آخر  مظهرا  بوصفه  النرش،  نجد 
يقـول  الصـدد  هـذا  األدبـي؛ ويف  للعمـل  الرتويـج  النقـدي يف  العمـل  بدايـة 
روبيـر اسكاربيـت )Escarpit Robert(: “بالنسبة إىل النارش، إن للنقد قيمة 

موضوعية لرأي أديب هو الناطق باسمه”1. 
جيرهيـا  التي  النقديـة  فالعمليـة  اإلداري؛  العمـل  تتجاوز  الناشـر  فوظيفة      
الناشـر عىل العمـل األدبـي قبل اإلقـدام عىل نشـره، يستشـرف من خالهلـا ما 
بعـد عمليتـه اآلنيـة، وإن كـان اهلـدف جتاريـا، فهو يراعـي يف ذلك طرفـا فاعـال 
اجلمهـور  من  عينـة  عىل  »احلصـول  إن  حيث  )املتلقـي(؛  األدبيـة  العمليـة  يف 

النظـري من خاللـه يقنـن اختياراتـه«2 أمـر يف غايـة األمهيـة.
    وهكذا، نجـد الناشـر حيسـم يف تأديتـه دوره عىل أكمـل وجـه؛ فمجـرد نقـد 
العمـل األدبـي قبـل النشـر، يعد تروجيـا له، وقبـل ذلك اعرتافـا بوجـود هـذا 
العمـل؛ وفضال عن ذلك، يمثـل خلـق متلـق نظـري عمليـة نقديـة ثانيـة، ويف 
إطـار العمليتيـن خدمـة جليـة للعمـل األدبـي؛ وبمفهـوم آخـر، حتقـق عملية 

النشـر شكـل املؤسسـة األديب...

  .Robert Escarpit : Sociologie de la littérature , P.U.F , Paris , 7 éd , 186 , P 1 ـ
ص : 82 .

2 ـ م.ن، ص82
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-التوزيـع
    يمثل مفهوم التوزيع داخل املؤسسة األدبية، جرسا يصل بني املنتج واملتلقي، 
ويرى اسكاربيت )Escarpit( أن “عمليـة التـوزيـع، باملعنـى احلقيقـي والعـام 
للكلمـة، هي البيـع، عىل  الرغـم من وجــود كتـب موزعـة جمانـا؛ ألن البيـع 
فداللة  العمل األديب مكتمال”...  تقريبـا ضـروري لكـي يكون  الواقـع هو  يف 
أو  املكتبات  بوساطة  وبيعهـا  للتداول،  املطبوعات  وضع  تعني  “التوزيع” 
وفيـرة  بكميـة  األدبيـة  للقـراءات  التجـاري  “التوزيـع  أن  يتبني  بحيث  الباعة، 
نـوع دكاكيـن  الكتـب واملؤسسات من  باألسـاس، مؤمنـة من طـرف موزعي 

وأكشـاك اجلرائـد”.
    وتتضـح أمهيـة التوزيـع يف تفعيـل العمـل األدبـي وحركته، نظـرا إىل أهنـا 
الـدول  يف  “التوزيـع  نـرى  إذ  األدبيـة؛  املؤسسة  منظومـة  يف  مهمة  مرحلـة 
إن  مقولة:  يزكي  ما  النشـر”،  عمليـة  يف  صعوبـة  األكثـر  العمليـة  الرأسامليـة 

عمليـة التوزيـع، متثـل ركيـزة أساسيـة لعقـد النشـر يف الـدول الرأسامليـة...
    فالتوزيـع إذا، عمليـة دقيقـة، تستمـد منهـا املؤسسـة األدبيـة شكـال يضاف 
إىل األشكـال السـابقـة؛ ولكوهنـا كذلك، فهـي تستحـق العنايـة ألهنـا احللقـة 
الوسطـى بني الثبـات والتحـول، بني آالف النسـخ وهـي مرتاكمـة، وبني مئـات 
النسـخ وهي تبحـث هلـا عـن قنـوات ترصيـف، من بيـن القنـوات التي تتوسـط 

للعمـل األدبـي انخراطـا جديـدا...

-الوسائـط
    أضحت الوسائط السمعية البرصية اليوم، تؤدي دورا خريا ال يقل أمهية عن باقي 
جمتمعنـا  يف  ظهورهـا  فـ»منـذ  األدبـي؛  بالعمـل  للتعريـف  املعتمـدة  الوسائـط 
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احلديـث، أسهمـت مسامهـات جىل يف تطويـر األدب وتوسيع دائـرة قـرائـه«، 
 ،)Escarpit( ونجد الـرأي نفسـه لدى سعيـد يقطيـن واردا عند اسكاربيـت
إذ يقـول: “منـذ ظهـور وسائـل االتصـال السمعيـة البرصيـة، تغيـرت وضعيـة 
داخليـة  حركيـة  يف  ثقافيـا  استهالكـا  اإلمجـال،  يف  لتصبـح  ما،  شيئـا  القـراءة 
الالسلكيـة،  واالتصـاالت  السينامئية  فاالقتباسـات  معروفـة؛  غيـر  زالـت  مـا 

خصوصـا “التلفزيـة”، أثـرت بعمـق يف الـرؤيـة األدبيـة”. 
    وظهورهـا كـان عنرصا مسامهـا ومؤثـرا يف العمـل األديب، فضال عن نرش ثقافـة 
إخضاعـه  يف  كذلك  يتجلـى  األدبـي  للعمـل  وتطويرهـا  وتوسيعهـا،  القـراءة 
 )...( فـ“بفضـل  العوملـة؛  تطبعـه  اآلنـي، يف عصـر  االستعمـال  من  ألشكـال 
وسائـل اإلعـالم، أصبحـت األعمـال األدبيـة يف متناول اجلميع؛ سواء كانـت عىل 
 شكل كتـاب اجليـب، أو األرشطة، أو أرشطة الفيديو أو االقتباسـات السينامئيـة”...
    لقـد صـارت الوسائـط البرصيـة اليـوم، عنصـرا مهام...، تتجسـد أمهيتهـا 
يف اتصاهلا باجلمهـور واالحتكـاك به يوميـا. ويف هـذا اإلطـار، كان ال بـد من 

إسهامهـا يف توفيـر وقت مـن براجمهـا للعنايـة بالعمـل األدبـي...
    ونلحظ أن “اإلعـالم بمختلف أنواعـه )…( يساهـم يف التعريـف بمختلف 
التي  والقضايـا  االهتاممـات  جممـوع  إىل  الكتـاب  من  األدبيـة...  اإلنجـازات 

تشغـل بـال املشتغليـن والقـراء”.
    ويتجلـى إسهـام هـذه الوسائـط من خـالل إيصاهلـا للعمـل األدبـي إىل عامـة 
خرج  التليفزيـون  “أن  لوال  يتحقـق  أن  التواصـل  هلـذا  كـان  ومـا  اجلمهـور.  
يتصـل  ديمقراطيـا،  أدبـا  وجعله  القديمـة،  األرستقراطيـة  دائرتـه  من  باألدب 
يعـد  ولـم  التـذوق”.  يف  العاجيـة  األبـراج  وحطـم  كلـه،  الشعـب  بقوائـم 
له  بـل أصبـح  الرفاهيـة،  أنواع  الثقافـة نوعـا من  اليـوم يف خدمـة  التليفزيـون 

دور يف معاجلـة كثيـر من مشكـالت الثقافـة”...
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دائـرة  وتوسيـع  اجلمهـور،  رشائـح  خمتلـف  بني  الثقافـة  شيـوع  إن      
األدبيـة،  لألعمـال  املتناولـة  البرصيـة  السمعيـة  الوسائط  من  املستفيديـن 
الوسائـط،  هـذه  تعد  ومل  الطبقيـة...  وقبلهـا  الزمنيـة  احلواجـز  أزالـت 
وإنمـا  للتعبيـر،  وسيلـة  جمـرد  الكاتـب  إىل  بالنسبـة  التليفزيـون،  والسيام 

رزق... مـورد  كذلـك  هي 
    نستنتـج أن هـذه الوسائـط يف عالقتهـا بالعمـل األدبـي، مل هتمـل أي طـرف 
قطـب  غيـاب  أن  مدركـة  واملتلقـي،  والكاتـب  األدب  األدبيـة؛  العمليـة  فـي 
الوسائـط  دور  حتديـد  ويف  اآلخريـن.  القطبيـن  حلقـوق  إهـدار  منه،  واحـد 
بجـالء  لنـا  يظهـر  األدبـي،  للعمـل  تفعيلهـا  وطبيعـة  البرصيـة،  السمعيـة 
ومسانـدة  املتلقـي،  وتكويـن  األدب،  دعـم  يف  ضـروري  اجلهـود  تضافـر  أن 
السمعيـة  الوسائـط  هذه  ستظل  ذلك،  من  الرغـم  وعىل  ومؤازرتـه..  الكاتـب 
لتأتـي الوسائـط املكتوبـة،  البرصيـة جمـرد تقديـم جاهـز لكـل ما هـو أدبـي، 
املباشـر  احتكاكـه  خـالل  من  األدبـي،  العمـل  يف  مشاركـا  املتلقـي  وجتعل 
بينمـا  الزمـن،  ضيق  البصـري  السمعـي  ميـدان  ألن  الفكـري...؛  وسجالـه 

الوسائـط املكتوبـة تسمـح بالقـراءة املتعـددة واملتفحصـة...

-الوسائـط املكتوبـة
    نقصـد بالوسائـط املكتوبـة اجلرائـد واملجـالت والنقـد اجلامعـي؛ فاجلرائـد 
بالعمـل  عـالقتهـا  كتابيـا  وسيطـا  كوهنا  األدبـي؛  العمـل  تفعيـل  يف  تساهـم 
 Robert( األدبـي جعلتهـا معروفـة، يقـول يف هـذا الصـدد روبيـر اسكاربيـت
Escarpit(: “جيـب األخـذ يف احلسبان الطبعـات، ليس فقـط عند دور النشـر؛ 
ولكـن أيضـا عند الصحافـة التي هي عمومـا أكثر رواجـا. فيام تبقى الطبعـات 
للعمـل  دعمهـا  يف  اجلرائـد  قـوة  نلمـس  وهكذا،  املنـال”،   صعبـة  األخـرى 
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األدبـي والنشـر معـا. كام أن احتكاكهـا اليومـي باملتلقـي، بمختلـف رشائحـه، 
بدورهـا  واملجـالت  حـديثـا،  املنشـورة  بالكـتب  التعريـف  يف  تساهم  جعلهـا 

جتعـل املواضيـع األدبيـة املهمة يف متنـاول اجلمهـور...
    ويضاف إىل اجلريـدة وسيـط كتابـي آخـر، هو املجـالت التي تساهـم بـدورها 
عن  ختتلـف  صحافيـا  عمال  املجلـة  تعد  حيث  األدبيـة،  املؤسسـة  تشكـل  يف 
تغيـب  وأحيانـا   ، أو سنويـا  ، تصـدر شهريـا  منتظمـة  اجلريـدة يف كوهنـا غري 
من  الرغـم  عىل  به،  املتعـارف  بمعناهـا  الصحافـة  عن  األشيـاء  أبعـد   “ ألهنـا 

جلوئهـا لوسائـل الصحافـة فـي الظهـور إىل النـاس”.
وظيفـة  “وتعـود  األدبـي،  العمـل  فـي  لالنخـراط  جاهـدة  تسعـى  فاملجلة      
اللغويـة  احلـدود  وللمؤلفيـن خارج  للنصوص  الرتوجيـي  الـدور  إىل  املجالت 
ولتجسـد إسهامهـا القـوي، “تقـوم بعـض املجـالت املتخصصـة  والثقافيـة”، 
“اآلداب  حول  تارخيية  لوقائـع  منتظم  بنشـر  سواء  مهمة،  أدبيـة  بـ”تبـادالت” 

األجنبيـة، أو بشكل مبارش عرب ترمجـة النصوص...” 
    فاألديـب “منكـود احلـظ” يف كـال احلالتيـن: النشـر املتأخـر أو عدمه، قد يدفع 
نتاجـه إىل املجـالت األدبيـة املحلية التي تؤمـن لـه رواجـا أوليـا ملحوظـا، مـا 

يلبث أن يندفـع لتأسيس اسمه األديب...

-النقـد اجلامعـي
     ال يمكننـا احلديـث عن مفهـوم املؤسسـة األدبيـة، من دون اإلشـارة إلـى 
للبحـث  موضوعـا  إليـه  بالنسبـة  »األدب«  يكـون  الـذي  اجلامعـي  النقـد 

والدراسـة، و»النقـد« وسيلتـه يف املنهـج والتحليـل.
    ويقـدم هـذا النقـد إسهامـات كبيـرة يف جمـال دراسـة العمـل األدبـي، سـواء 
منه النقـد التقليـدي الذي يـدرس عالقـة اإلنتـاج األدبـي بشخصيـة مبدعيـه 
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أو بالوسيـط الذي نشـأ فيه، أو »النقـد اجلديـد« الذي هيتـم بالنـص وال يشء 
غري النـص؛ وكـال النقديـن يـروج للعمـل األدبـي. 

    وألن اجلامعـة تشتغـل عىل النـص، وأداهتـا النقـد، فإهنـا وسيـط يتحقق من 
منشـورات  إصـدار  يف  وساطتهـا  وتتجىل  األدبية«.  »املؤسسة  مفهـوم  خاللـه 

تتضمـن نـدوات، ورسائـل جامعيـة...

-اجلمعيـات الثقافيـة
وتضفـي  خاصـا،  برناجمـا  األدبـي  للعمـل  الثقافيـة  اجلمعيـات  ترصد      
)املقتبسـة  والسينامئيـة  املرسحيـة  األعمـال  من  أنواعـا  الثقافـي  عملهـا  علـى 
تستضيف  وأحيانـا  واألدبيـة،  الفكريـة  والنـدوات  األدبيـة(  النصـوص  مـن 
التعاقـد  تتمثل يف  ثقافيـة خمتلفـة؛  أنشطـة  والنقـاد، فضال عن خلـق  املبدعيـن 
مع املكتبـات، وتنظيم معـارض للكتـب، وحفـالت توقيـع األعمـال األدبيـة، 
كام  املبدعيـن،  من  اجلديـدة  للعناصـر  باستقطـاهبـا  الثقافيـة  األيـام  وتنظيـم 

تعنـى بإصـدار األعمـال األدبيـة. 

-االنرتنيت:
     أفـرز تطـور اإلعالميـات ظهـور شبكـة االنرتنيت الـتي أصبـح باإلمكـان 
من  جمموعـة  عىل  املشتملـة  املواقـع  من  العديـد  عبـر  التنقـل  طريقهـا،  من 
الوسيـط  فهذا  والعلـوم...  املعـارف  من  وكثيـر  واملجـالت،  التخصصـات 
املحـدث يطـرح نفسـه بديـال مفضـال لتوزيـع العمـل األدبـي، مكونـا بذلـك 

مؤسسـة أدبيـة تشمـل كـل العناصـر التي أسلفنـا ذكرهـا. 
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• شـروط املؤسسـة األدبيـة ونجاح النرش	
النرش  الواقع أن هناك رشوطا للمؤسسة األدبية، يتوقف عليها نجاح عملية      
والشـرط  السياسـي،  والشـرط  االقتصـادي،  الشـرط  منها:  إخفاقها...  أو 

االجتامعـي الثقافـي. 

-الشـرط االقتصـادي
الرتويـج  ملقاربـة ظاهـرة  الرئيسـة  الشـروط  االقتصـادي من  الشـرط  يعد       
للعمـل األدبـي . وعمومـا ، يمكـن القـول إن للقارئ دورا أساسـيا يف النرش... 
فإذا كان دخلـه اليومـي مرتفعـا، فسيكون ذلك مشجـعا عىل اقتنائـه لألعمـال 
الشـراء  الرشائية تؤدي دورا حاسمـا يف عمليـة  القـدرة  أن  إىل  األدبيـة. ونظرا 
الكتـب؛  أثمـان  ختفيـض  عىل  تعمـل  النشـر  دور  بعـض  أن  نالحـظ  ككـل، 
للعمـل األدبـي يف اآلن نفسـه. كام  بالقـارئ وترويـج  اهتمـام  فيه  أمـر  وذلك 
الفتـات  تعلـق  التي  املكتبـات  أصحـاب  لـدى  نفسهـا  املبـادرة  نلمـس  أننـا 

لتخفيـض األسعـار. 
    وحني يتحقـق الشـرط االقتصـادي، باقتنـاء القـارئ لعمـل أديب؛ فـإن تلقيـه 
أبوابـا أخـرى للشهـرة والـرزق، وبالتايل،  النـص األدبـي  »يفتـح أمـام منتـج 
العمـل  منتـج  فيستفيـد  والفنـي؛  والفكـري  املـادي  االستقـالل  من  للمزيـد 
عملـه،  فـي  استمـرارا  للمنتـج  يضمـن  أدبـي  عمـل  اقتنـاء  ألن  باملقابـل؛ 
املاديـة،  اهلواجـس  تطـارده  ال  أرحـب  فضـاء  يف  ليبدع  يشجعـه  ماديـا  ودعام 

والتوجيهـات اخلارجيـة املكلفـة بدعمـه. 
لنا  أفـرز  األدبـي،  العمـل  استهـالك  يف  عليـه  املعـول  هـو  املتلقـي  أن  وبام      
ذلك أسئلـة تتمثـل يف أن العـمل األدبـي مل يعـد جمـرد إبـداع تتناولـه األفكـار 
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واألخيلـة، بل عمـل تتداوله الصناعـة والتجـارة...

-الشـرط السياسـي
    يتمثـل هـذا الشـرط يف دعـم الدولـة للعمـل األدبـي، بحيث »إذا كان من 
املعرفـة،  إنتـاج  يف  مسامهتهـا  مدى  األمـم...  رقـي  فيها  يتبـدى  التي  املظاهـر 
قنـوات توصيلهـا وحفظهـا،  املعرفـة، ومـن  تلك  الكتـاب مـن صميـم  وكان 
عـىل  املربهـن  هو  للـدول،  الثقافيـة  التنميـة  مشاريـع  يف  الكتـاب  وضـع  فإن 
مـدى إسهامهـا أو عـدم إسهامهـا يف الدفـع بعجلـة التنميـة الثقافيـة واملعرفيـة 
ترويـج  يف  إسهامهـا  هو  الكتـاب،  إنتـاج  يف  الدولـة  فإسهام  األمـام...  إىل 
وخلقها  الدولـة  مسانـدة  إىل  حاجـة  يف  األدبـي  العمـل  وسيظـل  الكتـاب... 
جـو اإلبـداع، ومن مجلـة املبـادرات التي قد تنفذها، حتمـل مسؤوليـة التوزيـع 

بـوساطـة قطاعهـا العـام...
وتوزيعـه،  الكتـاب  تـداول  شـروط  تسهيـل  يف  الدولـة  مسؤوليـات  ومن     
املحلـي،  األدبـي  للعمـل  ودعمهـا  والدولية،  الوطنيـة  املعـارض  تنظيمها 
معـارض  خـالل  من  أخـرى،  دول  يف  »بالكتـاب  تعـريفهــا  يف  ذلك  يتجسـد 

أجنبيـة وأسابيـع ثقافيـة ومعاهـدات تبادل ثقافـي«...
    ونخلـص إىل أن دعـم الدولـة للعمـل األدبـي شـرط ال بد منه؛ بل إن »توفيـر 
التحتيـة الرضوريـة«... املاديـة  البنيـة   أسبـاب ازدهـار األدب، يستلـزم إجيـاد 

-الشـرط االجتامعـي الثقافـي 
    إذا تأملنـا قـول أوكتافيـو بـاث )Octavio Path(: “ يمكن أن نستـدل عىل 
اثنيـن،  فيه”1، نجـده يشتمـل عىل عنرصيـن  املجتمع من حالـة األدب  صحـة 

1 ـ  )49(أوكتافيـو باث، “مقالـة عن األدب والنشـر اليـوم، ص 12. 
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نستـدل بأحدمهـا عىل اآلخر؛ فاملجتمـع بنيـة حتتيـة، ودراسة األدب ال يمكـن 
أن حتدث بمعـزل عنه، وبالتالـي فـ»تفسيـر الظواهـر األدبيـة املهمـة، كنشـوء 
األجنـاس والتيـارات األدبية وتطورها، ال يكـون بإرجاعهـا إىل أسبـاب أدبيـة 
بنشوئهـا  أحاطـت  التي  االجتامعيـة  باملسببـات  بربطهـا  بل  فحسـب،  داخليـة 

وتطورهـا.
يف  تتجسـد  عالقـة  واملجتمـع،  األدب  بني  العالقـة  تكـون  إذًا  هكـذا      
ال  األدبـي  »التطـور  عبـود:  عبـده  يقـول  معا،  الطرفـني  تنـاول  ضـرورة 
األدب  تفاعـل  بفعـل  بل  وحدهـا،  الداخليـة  األدبيـة  العوامـل  بفعـل  يـتم 
أن  يمكـن  بحيـث ال  تطـورات«1.  فيه من  وتعبيـره عمـا جيـري  املجتمـع  مع 
املجتمـع،  التطـور يف األدب من دون حصولـه عىل صعيـد  نتصـور حصـول 
من  جترى  أن  يمكـن  ال  دراستـه  فوقيـة؛  بنيـة  فاألدب  ؛  صحيـح  والعكـس 
دون مواكبـة التطـورات أو املستجـدات احلاصلـة يف املجتمـع؛ حيث »إن دور 
للكشف  اليوميـة، ومرآة صافية  احليـاة  فاعـل يف  فوقيـة،  كبنيـة   )...( الثقافـة 

التحتيـة«2. البنيـة  عن تفاعـالت 
الذي  املنتـج  األدبـي، من خـالل  العمـل  تفعيـل  القـارئ يف  دور  ويظهـر       
يعـول عليه؛ فهو حينام »يبث نصا يقصد به متلقيـا ما يتلقـاه، ويعجـب به ويفيـد 
والتاليـة  السابقـة  األخـرى  نصوصـه  فيتلقـى  بصاحبـه،  ثم  من  ويعجـب  منه 
هلـذا النـص، ويتحـول بالتدريـج إىل نصيـر هلذا املنتـج«.. وهـذا االتصـال بني 
القـارئ واملنتج شـرط ثقافـي لتأسيـس العمـل األدبـي، ودعـم األول للثانـي 

1، املجلس الوطني  1 ـ  عبده عبود، “األدب املقـارن واالجتاهات النقدية احلديثة”، عامل الفكر، ع 
للثقافـة والفنـون، الكويـت، 1999، ص 281

2 ـ  عبد الغني أبو العزم، الثقافـة واملجتمـع املدنـي، املتقـي برينتـر، املحمديـة، 1996، ص 70
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أخباره،  يتتبـع  أو  حمارضتـه،  حيضـر  أو  كتبـه،  »يشتـري  ظـل  هو  إن  يتأكـد 
حيـاول  عندما  واملنافحـة  واملناصـرة  والتشجيـع  اإلطراء  بضـروب  ويالحقـه 

خصومـه أو منافسـوه النيـل منـه أو من نصوصـه…
    ويتبيـن لنـا أن حـدود تدعيـم القـارئ للمنتـج ولعملـه األدبـي تظهـر فـي 
أشكـال متعددة: اقتنـاء عملـه، وتتبـع أخبـاره، وتشجيعـه يف الشـدة . كام يمكـن 
أن يتجسـد دور القـارئ يف شكـل آخـر أكثـر أمهيـة، حيث نجده »يؤثـر يف نارشه 

بشكل مباشـر، فيجعلـه يقدم شـروطا أفضل للنشـر، ويقدم عوائـد أسخـى«.
    وحسـن تلقيـه يتمثـل يف أنه »يدفـع الناشـر إىل حتسيـن معاملتـه مع املنتـج، 
إغـراء  طريـق  من  أمامـه،  فرصـه  وزيـادة  النشــر  شـروط  حتسيـن  وربمـا 

القـارئ للناشـر بإصـدار طبعـات جديـدة. 
    ومن نتائج حسن التلقي أنه »يدفع املؤسسات الرتبوية والثقافية واإلعالمية، 
ومقاييسها،  وقيمها  مسلامهتا  من  كثيـر  يف  النظـر  إعـادة  إىل  القائمـة،  واألدبية  
خيلـق  تلقيـه،  حسـن  عرب  القـارئ  من  التحفيـز  فهـذا  وقواعدها«،  وأعرافها، 

للعمـل األدبـي فضـاءات تستقبلـه... 
    كمـا أنه قد »يغـري خمرجـا أو منتجـا بالتفكيـر يف حتويل النـص املنتـج إىل 
مسلسـل إذاعـي أو تلفزيونـي، أو فيلـم سينامئـي.. ويمكننـا أن نقـول يف هـذا 
الصـدد: إن دور املتلقـي، شـرط ثقافـي حمـض يتجلـى يف حشـده لكـل هـذه 
األدبـي،  للعمـل  الدعـم  استجـالب  عىل  املشجعـة  والظـروف  املحفـزات 
طريـق  هو  املتلقـي  هـذا  »إن  واحـدة؛  وبكلمـة  به.  الالئقـة  املكـانـة  ليتسنـم 

املنتـج إىل حمـراب البقـاء…1

1 ـ  عبد الغني أصطيف، “النص األديب واملتقي”، عالمات يف النقد، ج21، جملـد 6، النادي األديب 
الثقايف، جدة، سبتمرب 1996، ص49
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• النرش االلكرتوين العريب	
     يف انتقال العامل العريب نحو النرش اإللكرتوين، جر معه كل القيم الثقافية الورقية 
التي وسمت الثقافة العربية »بالديوانية« لزمن طويل؛ وهلذا عرف النسق الثقايف 
الوجود؛ وبذلك كان لالنفجار  التي كانت متنحه صفة  آلياته  انشطارا يف  العريب 
العريب، وجعله  الكتاب  الثقايف اإللكرتوين دور يف توسيع إمكانية احلصول عىل 
يف متناول القارئ، فأصبح التواصل الثقايف عرب اإلنرتنت واألقراص املدجمة، أفقا 
للتداول بني املثقفني العرب، والرتويج املادي-االفرتايض والرمزي هلذا املنتوج1.
    إن توافر عناوين الكتب العربية عىل شبكة اإلنرتنت أو عىل األقراص املدجمة، 
تستغرقه  كانت  الذي  الزمني  احلاجز  فيها  يضيق  برسعة  املعريف  االنتشار  حيقق 

عملية النرش سابقا.
     وقد حيقق النرش اإللكرتوين »دمقرطة« املعرفة؛ حيث أصبح حمكوما باخرتاق 
احلواجز بني البلدان العربية متعددة املرجعيات السياسية والثقافية، مع اختالف 

بعدها أو قرهبا من حرية التعبري.
    إن تراجع »املقروئية« بالنسبة إىل الكتاب الورقي...الناتج عن عدة عوامل؛ من 
بينها الدخل الفردي املنخفض، فضال عن السياسة التعليمية التي تزكي »الرتكيز 
للمعلومة  اهلائل  احلجم  ملواكبة  العريب  العامل  فرصة  أضاع  قد  الشهادة...«،  عىل 
إضاءات  هناك  تلك،  الكاحلة  الصورة  من  الرغم  وعىل  الشبكة،  عن  الصادرة 
إجيابية تساهم يف تراكم اخلربات املعلوماتية التي ستساهم يف ترويج املنتوج الثقايف 
العريب قديمه وحديثة؛ لكن ما يالحظ اآلن هو ذلك االهتامم الفردي بمؤسسة 

1 ـ  عبد النور إدريس، النرش االلكرتوين العريب بني املصادرة وحتقيق الذات -العنف السيليكوين؛ 
هذه الدراسة ُقدمت بمناسبة الذكرى األوىل مليالد احتاد كتاب اإلنرتنت العرب، بمدينة سال املغربية 

بتاريخ  24 /03/ 2006
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ثقافية يف حجم الثقافة العربية؛ حيث يغلب اهلاجس الرتوجيي الفج...
    وقد حدد د.سعيد يقطني آثار الذهنية العربية »املتخلفة« يف ثالث نقاط: 

- اخللفية األمنية املبالغ فيها.

-الرتاكم الكمي للنصوص.
-بساطة اإلنجاز وضعف الوظائف.

التحديث،  الرأي عىل الربجميات واألقراص املدجمة رسيعة      وإذ ينسحب هذا 
التي  اإللكرتونية  وامللتقيات واملواقع  املجالت  نفسها يف  الذهنية  أن نجد  يمكن 
ال تستثمر اإلمكانيات املعلوماتية القصوى من أجل تقديم نص عريب إلكرتوين 
يعكس غنى املكتبة العربية الورقية، وجيعل املجال الرقمي أداة للتواصل واملعرفة.
    ...ومع االنتشار النسبي جدا ملستخدمي اإلنرتنت يف العامل العريب؛ فإن األخري 
نسبة  تزيد  ال  إذ  العاملية،  الرقمية  الثورة  يف  حظا  األقل  املناطق  بني  من  يزال  ال 
مستخدمي اإلنرتنت فيه عىل 3.7 يف املائة، وفق بعض اإلحصاءات، عىل الرغم 

من اإلمكانات املادية اهلائلة لدى بعض الدول...
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الفصل السابع

يف اقتصاديات النرش األديب وسوسيولوجيا القراءة

- مشكلة التمويل
واقع  من  انطالقا  األدب؛  سوسيولوجيا  تعاجلها  أن  من  بد  ال  مسألة  هناك      
الكاتب نحو العيش كأي إنسان آخر؛ وبالتايل؛ حيتاج إىل موارد للعيش، كام حيتاج 

إىل موارد تساعد عىل نرش مؤلفاته.
    فمشكلة التمويل قديمة قدم العامل... وهناك قول شائع شيوع املثل؛ هو “أن 
األدب ال يعيل صاحبه”، ومن احلامقة أن ننكر من جهة أخرى، تأثري االعتبارات 

املادية عىل اإلنتاج األديب...1
     فرعاية األدب هي إعالة الكاتب من طريق شخص ما أو مؤسسة، حيميانه، 

ولكنهام ينتظران منه، باملقابل، إشباع رغباهتام الثقافية...
كبار  له  يوفرها  كان  التي  الرعاية  تلك  للكاتب  الوحيد  املورد  كان  أن  ومنذ      
حتت  تصمم  وصارت  النرش،  دور  تأسست  ثم  املطبعة،  ظهرت  أن  إىل  القوم، 
شعار نرش األدب مرشوعًا جتاريًا كبريًا أو صغريًا، تغري وجه املشكلة »التمويلية« 
ثالثة:  كربى  مظاهر  يف  يتجىل  التمويل  تأثري  أن  ويبدو  الكاتب...  واجهها  التي 
سهولة طبع املؤلفات، وتوفري الدعاية هلا، وتسهيل طبعها طبعا أنيقا... فأين هو 
مكان الكاتب؟ وأين هي حقوقه؟ وما هو دوره وسط املد واجلزر املاليني اللذين 

1 ـ  روبري إسكاربيت، سوسيولوجيا األدب، ص76
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يتجاذبان إنتاجه ونرشه؟
    إهنا مشكلة متعددة الوجوه والعوامل... أمل تظل خمطوطات قابعة يف الصناديق 

واخلزائن؛ ألن عقدة التمويل مل تتح هلا اإلطاللة الالزمة عىل الناس؟1...

• االستهالك )نجاح السلعة األدبية(	
    إن اجلامهري )املخاطب، واملحيط، وعامة اجلمهور(؛ ال تستطيع أن تكون مقياس 
اجلمهور  يتألف  فتجاريًا،  نظرية؛  مجاهري  سوى  ليست  ألهنا  التجاري؛  النجاح 
احلقيقي الوحيد من رشاء الكتاب؛ وهبذا املعنى؛ نستطيع أن نقول: إن هناك أربعة 
مستويات للنجاح واإلخفاق؛ فنصنف النجاح عندما يعادل دخل الكتاب كلفته، 
والنجاح العادي عندما يتجاوب املبيع تقريبا مع تقديرات النارش، وأفضل املبيع 

عندما يتجاوز احلدود املتوقعة...
    إن انطالق النجاح، وال سيام نجاح أفضل املبيع، يبقى ظاهرة طارئة، ال يمكن 
بني  املقاصد  التقاء يف  أدب من دون  يوجد  أن  تفسريها... ومع ذلك، ال يمكن 
الكاتب والقارئ...؛ فعندما ينتمي القارئ والكاتب إىل الفئة االجتامعية نفسها؛ 
األديب... النجاح  يكمن  االلتقاء،  هذا  ويف  تلتقي؛  أن  يمكن  مقاصدمها  فإن 
وهناك من يرى أن الكتاب الناجح هو الكتاب الذي يعرب عام كانت تنتظره الفئة 
وأحسوا  نفسها،  األفكار  هلم  خطرت  أنه  القراء  لدى  انطباعا  إن  االجتامعية... 
باملشاعر ذاهتا، وعاشوا الطوارئ نفسها، هو واحد من االنطباعات التي يذكرها 

غالبا قراء كتاب ناجح...2
     فضال عام سبق، فإن هنالك قضايا مهمة ترتبط بمدى نجاح السلعة )الكتاب( 

1 ـ  روبري إسكاربيت، سوسيولوجيا األدب، ص19
2 ـ م.ن، ص150 - 151
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أو إخفاقها، تتعلق بالرتويج اإلعالين هلا... وهي قضية شائكة حتتاج إىل أبحاث 
مستقلة...

• التوزيع	
    يف البلدان الرأساملية، يشكل التوزيع أدق عملية يف ظاهرة النرش؛ ففيه يقاس 
مصاريف  تشكل  كتاب،  أي  إلصدار  املرصود  املبلغ  ويف  النجاح،  أو  اإلخفاق 

التوزيع نصف ثمن املبيع.
    وثمة أمر مربك للنارش، يتمثل يف إجياد اجلمهور النظري املفرتض، ومالمسته 
الوسائل  من  عددا  ذلك  ألجل  ويستخدم  له،  هييئ  البدء،  منذ  هو  إذ  واقعيا؛ 
اإلعالنية. وتسهل هذه األخرية إدراج اسم الكتاب يف الئحة دورية، كام عادة يف 
كربى الدوريات التي منها يعرف أصحاب املكتبات ما صدر حديثا...أما سيئات 
الوسائل اإلعالنية التقليدية؛ فمنها أهنا تتوجه إىل اجلمهور كله، ال إىل الذي يريده 
أن  يفرتض   20 أو   10 إال  يكون  ال  قد  اإلعالن،  قرؤوا   1000 بني  إذ  النارش؛ 

الكتاب هيمهم...
    فاإلعالن لكي يكون فعاال، جيب حرصه بالعرشة أو العرشين شخصا الذين 
أو   100 يكونون  قد  بالتأثري،  املعنيني  هؤالء  أن  الصعوبة  لكن  فيهم..  يؤثر  قد 
200، وهنا نعود إىل الطابع املحدود والشخيص يف عملية النرش؛ وهكذا تتضح 
أفضلية اإلعالن غري املغفل؛ وال سيام املقاالت الصحافية املوقعة. وهذه األخرية، 
ناقد أديب له رصيد من  قد يكتبها حمرر يف جريدة، مهمته نرش جديد املطابع، أو 

القراء يتتبعون مقاالته وتوجهاته...1
     إًذا، ثمة أمهية خاصة للدعاية الصحافية... وعىل كل كتاب مرسل إىل صحيفة، 

1 ـ إسكاربيت، م.ن. ص104
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أن حيوي، فضال عن إهداء بخط املؤلف، ورقة ختترص مادة الكتاب )مع ميل اىل 
تفخيمها(؛ فتعمد أكثر الصحف إىل إدراج هذه الورقة، وإضافة توقيع املحرر يف 
هنايتها؛ لكن صحفا أخرى تكلف ناقدا أدبيا بكتابة مقال موضوعي رصني؛ وهنا 
طموح النارش يف أن حيصل عىل هذا املقال؛ ألن الناقد األديب ال يستطيع كتابة ما 
التي ترد إىل  الكتب  200 مقال سنويا؛ لذلك، هناك إمهال للكثري من  يزيد عن 

الصحف...
أو  فتقريضه  الكتاب؛  عىل  يتكلم  أن  فاملهم  إجيابيا؛  املقال  يكون  أال  َهّم  وما      
عىل  الكربى  بالفائدة  عاد  للكتاب  جدا  الذع  نقد  ُرّب  ألن  مفيدا؛  يبقى  هتميشه 

النارش...
    والتلفاز هو اآلخر بطابعه املبارش الشخيص، أوجد نوعا من النقد عظيم الفائدة؛ 
إذ سمح للمؤلف بأن خياطب مجهوره وجها لوجه، والحظ االختصاصيون أن 
الكتاب الذي يظهر مؤلفه عىل الشاشة، يرتفع مبيعه يف الساعات القليلة التالية، 

بنسبة ملحوظة...
    إىل كل هذه الوسائل اإلعالنية، تضاف تلك التي تعتمد التعيني...، مثال: كتاب 
الشهر، أو اجلائزة األدبية، وغالبا ما يذكر اسم اجلائزة أو كون الكتاب صار كتاب 

الشهرة، عىل الرشيط الذي »يزنر« غالف الكتاب...
     وثمة وسيلة أخرى، تتمثل يف نرش الكتاب يف جريدة أو جملة خمترصا أو عىل 
حلقات؛ والدقة هنا، تكمن يف براعة تقديم التلخيص أو احللقات، من دون أذية 

بيع الكتاب يف ما بعد...
     ويالحظ أن بعض البلدان، ال يكثر املرجتع من الكتب فيها؛ ألن النارش يؤقلم 
العرض مع الطلب..يف حني، يكون األمر دقيقا يف بلدان أخرى؛ ألن األمر يفلت 

من يد النارش، فور خروج الكتاب إىل السوق...
أم  التلفاز  أم  املجلة  أم  اجلريدة  للكتاب  اإلعالنية  الوسيلة  أكانت  وسواء      
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اإلنرتنت... فإن مجيع الوسائل اإلعالنية، هتدف إىل ربط هذا اجلمهور النظري، 
بمجموع السكان...

ـ اقتصاديات الصحافة اإللكرتونية والنرش...
التي متارسها مؤسسات خلدمة  اإللكرتونية  الصحافة  باستثناء بعض أشكال      
أغراض وأهداف غري إعالمية بالرضورة، فإن ممارسة الصحافة اإللكرتونية تعد 
مرشوعا اقتصاديا خيضع لقواعد ومقاييس اقتصادية مثلها مثل أي مرشوع آخر، 
وحاليا تعد قضية التكلفة والعائد، من األمور التي تشكل عامال مهام لدى كل من 

يقدم عىل ممارسة هذا النوع من الصحافة...
    وعىل الرغم من انتشار ظاهرة الصحافة اإللكرتونية بشكل متسارع يف بقاع شتى 
من العامل، ال يزال هذا النوع من الصحافة يف بداياته يف املنطقة العربية، وحيتاج إىل 

املزيد من التوضيح ملفاهيمه وقواعده األساسية…
     والواقع أن انتشار هذه الصحافة، خيدم بشكل أو بآخر، عملية نرش املنتوجات 
األدبية، ما حيدث تغريات مهمة عىل الصعيد االجتامعي... وبالتحديد يف ميدان 

علم االجتامع األديب...

-انطالق الصحافة اإللكرتونية وتعريفها
عىل  إلكرتونية  نسخة  تطلق  املتحدة  الواليات  يف  صحيفة  أول  أن  ويالحظ       
اون  “شيكاغو  1992، مع نسختها  العام  تريبيون”  “شيكاغو  اإلنرتنت، كانت 
الين”، وتواىل بعد ذلك ظهور املواقع اإلخبارية والصحفية عىل اإلنرتنت؛ سواء 
تلك التابعة للصحف والقنوات التليفزيونية، أو املواقع اإلخبارية املستقلة التي 

تعد قناة صحفية إلكرتونية مستقلة يف حد ذاهتا.
بالرصد  فتعهدوها  والدارسني؛  الباحثني  من  الكثري  الظاهرة  هذه  استوقفت      
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التعريفات  من  الكثري  األفق  يف  ظهرت  أن  ذلك  نتيجة  من  وكان  والتحليل، 
اخلاصة باإلعالم1 اإللكرتوين؛ فبعض الباحثني يعرفه بأنه “عبارة عن نوع جديد 
من اإلعالم يشرتك مع اإلعالم التقليدي يف املفهوم، واملبادئ العامة واألهداف، 
وما يميزه عن اإلعالم التقليدي أنه يعتمد عىل وسيلة جديدة من وسائل اإلعالم 
احلديثة؛ وهي الدمج بني كل وسائل االتصال التقليدي، هبدف إيصال املضامني 
عىل  رئيس  بشكل  يعتمد  وهو  أكرب؛  بطريقة  ومؤثرة  متاميزة  بأشكال  املطلوبة 
شبكة “اإلنرتنت” التي تتيح لإلعالميني فرصة كبرية لتقديم موادهم اإلعالمية 

املختلفة، بطريقة إلكرتونية بحتة.
األدبية  الرتويج لألعامل  أن للصحافة اإللكرتونية دورا مهام يف      وال ريب يف 

والكتب... وبالتايل، تشكل عامال داعام القتصاديات النرش األديب...

األدب كمؤسسة اجتامعية

العلم  “مبادئ  كتابه  يف   )VICO( »فيكو«  أعامل  ميز  الذي  اجلديد  إن 
اجلديد”، ربطه بني األنواع األدبية والواقع االجتامعي، حيث رأى أن كل نوع إنام 
جيسد مرحلة اجتامعية يسود فيها ذوق ما، يعيل من شأن هذا النوع دون اآلخر؛ 
يربط  “فيكو”  جعل  ما  وتأثريًا،  تأثرًا  والواقع  النوع  بني  تنافذ  وجود  إىل  نظرا 
املدينة /الدولة، وفن  الدراما وظهور  العشائرية، وفن  بني املالحم واملجتمعات 
الرواية واملطبعة وانتشار التعليم، وقد رأى فيها بعض الدارسني العرب تطويرًا 

للفكر اخللدوين2. 

التي حاولت وضع  النظريات واملفاهيم  القرن املايض، ظهرت عرشات  أنه خالل  1 ـ يشار هنا إىل 
تعريفات لإلعالم بشكل عام...

2 ـ   صربي حافظ، األدب واملجتمع. م فصول ع 2 القاهرة 1981 ص:66
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الفن  لون  نتائجه  يسوغ  للواقع  استقراء  »فيكو«،  تصنيف  يف  نلحظ  وقد 
السائد، من خالل انتشاره وسيطرته. فاملالحم الشفوية تناسب مجهورًا مستمعًا 
تسوده األمية. أما الدراما، فتقتيض قيام هياكل حتتضن الفن واجلمهور معًا، وال 
كاملسارح  املؤسساتية،  وهياكلها  بنظمها  املدينة  قيام  خالل  من  إال  ذلك  يتسنى 
مثاًل. أما الرواية مثاًل، فمرشوطة بانتشار التعليم والطباعة والنرش. وكلام استجّد 

يف املجتمع جديد اقتىض ذلك جتدد النوع األديب، وطريقة اتصاله باجلمهور. 
وإنام  اجتامعية،  ظاهرة  األدب  كون  عىل  ليس  تنفتح،  متقّدمة،  نظرة  وهذه      
والظروف  واملكان  الزمان  عاميل  خالل  من  تتفاعل  اجتامعية  مؤسسة  كونه  عىل 

التطويرية للمجتمع. 
قلياًل مع »مدام دي ستايل« ولكن من وجهة حتمية، حيث  ويتطور األمر 
ترى أن »كل عمل أديب يتغلغل يف بيئة اجتامعية وجغرافية ما، حيث يؤدي وظائف 
حمددة هبا، وال حاجة إىل أي حكم قيمي، فكل يشء وجد ألنه جيب أن يوجد«1. 
ومل يكن كتاهبا »األدب يف عالقته باملؤسسات االجتامعية«، إال حماولة إلبراز مدى 
ويف  فيها  األخري  هذا  تأثري  ومدى  األدب،  يف  والقوانني  والعادات  الدين  تأثري 
القوانني2. وقد أضاف »تني« عنرص اجلنس إىل عنرص الزمان عند »فيكو« وعنرص 
اجلنس،  )البيئة،  ثالوثه  وبنى  ستايل«،  دي  »مدام  عند  )البيئي(  اجلغرايف  العامل 
الزمان(، كام كشف »ماركس« بناء املجتمع وتطوره، وأثر األساس االقتصادي، 

وبنّي العالقة اجلدلية بني البنى التحتية والفوقية. 
...وكل ما سبق، يشكل إرهاصات، يمكن عدها احلجر األسايس لبناء تصّور 

سوسيولوجي للظاهرة األدبية يف تفاعلها مع غريها يف الظواهر االجتامعية.

1  -11صربي حافظ: م س ص: 67
2 -12انظر اسكاربيت: م س ص: 9
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داخل  العالقات  من  متشابك  كنظام  إليه  النظر  معناه  مؤسسة،  األدب  وعد      
املنظومة االجتامعية مجلة، وقد رأى فيها »رونيه ويليك« مؤسسة اجتامعية أداهتا 
اللغة متثل احلياة يف أبعادها املختلفة، ابتداء من: كون املؤّلف فردا مسكونًا هبموم 
واقعه، جيّسده من خالل إبداع يروم له ُأُذنًا صاغية تقاسمه األحاسيس واملشاعر 
أن  ذلك،  آية  الكتابة1؛  فعل  خالل  من  واجلامعي  الذايت  بني  فيامزج  واألحالم، 
الفرد كام يراه »غولدمان«: »كائن شديد التعقيد، متعدد الوظائف يف غامر احلياة 
االجتامعية؛ وهلذا، فهناك ما ال حرص له من الوسائط املتنّوعة بني تفكريه والواقع 
املادي من حوله، ما جيعل من الصعب حرصه يف إطار نظام اجتامعي آيل مبسط«2. 
     فاملؤسسة االجتامعية هي التصور اهليكيل الذي ينتظم اإلنسان ويقنن نشاطه 
كمؤسسة  األدب  وظيفة  »كانت  وسواء:  بتطورها،  ويتطور  حاجاته،  ويكفل 
بالرتفيه عن اإلنسان »هرتزل«، أو من دون تعويض كام  اجتامعية إشباع احلاجة 
يرى »بارسون«، أو حتويل القيمة األخالقية إىل قيمة مجالية وذوقية »ماكس فيرب؛« 
فإن هذه اآلراء تبنّي أّن املؤسسة االجتامعية ال تؤدي وظيفة واحدة، وإنام جمموعة 
من الوظائف املتعددة التي تشبع من خالهلا كثريًا من حاجات اإلنسان األساسية 

والثانوية«3. 
يف  حياول  أن  األدب،  اجتامعية  يف  الباحث  عىل  ذلك  جراء  من  توّجب  وقد      
املقام األّول اكتشاف البنية املسؤولة عن العمل كله، وبأي طريقة تؤدي وظيفتها 
التوصيلية بني أفراد املنظومة؛ فاجتامعية األدب تنهج لذلك سباًل متعددة كام يرى 
»امربتوايكو«؛ إذ من املمكن: »أن ترى يف العمل األديب جمّرد وثيقة مّتصلة بمرحلة 

1 -13انظر روين وليك واوستني. نظرية األدب. حمي الدين صبحي. دمشق -1972ص:119
L. GOLDMAN . recherche dialitique p45 2ـ

3 -15شكري عزيز مايض: م س ص: 128 - 129
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أنه عنرص يرشح  العنرص االجتامعي عىل  نتصّور  أن  املمكن  معينة، ومن  تارخيية 
احللول اجلاملية للعمل األديب. كام أن من املمكن دراسة العالقة اجلدلية بني هاتني 
الوجهتني؛ أي بني العمل كحقيقة مجالية من ناحية، واملجتمع كسياق مفرس شارح 
من ناحية أخرى، بحيث نرى أن العنرص االجتامعي هو الذي حيدد االختيارات 
اجلاملية يف الوقت نفسه الذي تصبح فيه دراسة العمل وخواصه البنائية من عوامل 

فهم جمتمع ما بشكل واضح«. 
تبغي  ال  اجتامعية،  كمؤسسة  األدب  إىل  النظرة  أن  -إًذا-  الواضح  فمن 
الواقع  وبني  جهة،  من  والواقع  األديب  بني  احلاصل  التبادل  عند  التوقف 
واألدب من جهة أخرى، ولكن احلديث عن األدب كمؤسسة يبغي البحث عن 
اآلليات املتحكمة فيها من اخلارج والداخل: فالظرف االجتامعي واالقتصادي 
والسيايس والثقايف عمل قائم إزاء هذه املؤسسة، وأما املؤلف والنارش والقارئ 
فمكّونات ذات خطر يف املؤسسة ترتابط يف ما بينها بعقود عرفية ابتداء، وتتعقد 
الداخيل  بطرفيها  املؤسسة  هذه  ونوعيته.  االستهالك  درجة  وفق  بعد  ما  يف 
واخلارجي ال تطرح اليوم ما كانت تطرحه من قبل يف »اجتامعية األدب« بمعنى 
التنافذ بني الواقع واألثر، وإّنام تطرح حقيقة أخرى عىل مستوى نظام التواصل 
ومادة التوصيل، وما يعتورها من آثار يف رحلتها إىل القارئ، حتى نكاد نجزم 
اليوم أن ما ينزل السوق، ليس هو ما يريده القارئ -يف كل األحوال- بل هو 
طبيعة  عن  التساؤل  إىل  هذا  بعد  حتاًم  تنزلق  وقد  ذوقه1،  وعىل  عليه  مفروض 
»قولبة«  عمليات  والتسويق  اإلشهار  غدا  بعدما  ذوقه،  وطبيعة  القارئ،  هذا 

و»تكييف« للقارئ و»سلب« إلرادته. 

1 ـ  صالح فضل م س ص 247
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• الفاعلون يف مؤسسة األدب:	
      إن هيكلة رصح املؤسسة األدبية يفرتض بدء حرص الفاعلني فيها، وهم كثر... 
كتابه »األدب واملؤسسة«، مجلة من  املبدع، عدد سعيد يقطني1 يف  ففضال عن 
الفاعلني داخل مؤسسة األدب، هم عىل التوايل: عامل األدب/ الناقد/ دارس 
األدب/ القارئ/ الصحفي األديب/ املحقق/ املصنف/ املرتجم/...،  وأحلق 
حتت  تنضوي  أن  يمكنها  علمية  كمؤسسة  األدبية،  اجلامعية  املؤسسة  هبم، 
املؤسسة الكربى لألدب، واإلعالم اجلامعي كمنرب و»سائطي« يتحدد دوره يف 

النهوض بالبحث األكاديمي األديب وتروجيه.
     ومل يقترص الباحث طبعا عىل جرد الفاعلني املحتملني أو الفعليني يف املؤسسة 
األدبية،  املامرسة  إنه عمد من خالل رؤية جديدة، ودعام الستقالل  بل  األدبية، 
وتعميقا »الحرتافيتها«، إىل التعريف بكل فاعل عىل حدة، وحتديد مهامه، بناء عىل 
تصور يتوخى جتاوز السلبيات املرتاكمة نتيجة غياب املؤسسة األدبية يف املايض، 
أو نتيجة ارهتان األدب إىل املؤسسة السياسية أو احلزبية أو إىل الوالءات الشخصية 

و»الزبونية«...

-األدب إنتاجًا: 
الواقع  يف  وتطرحه  شبكاهتا،  تفرزه  ما،  إنتاج  وجود  »املؤسسة«  مقولة  حتّتم      
املنتوج  خصائص  من  تنبع  املواصفات  من  مجلة  يلبي  لالستهالك،  قاباًل  منتوجًا 
ذاته ومن متطلبات الواقع، فضال عن تبادل يقوم عىل العرض والطلب. ذلك ما 
يرصفنا إىل مقولة »التسويق« وأرشاطها املتحكمة فيها، ما دامت ختضع لقوانني 
املتاجرة، ما جيعل الفكر الليربايل الربجوازي ينظر إىل األدب عني النظرة التي ينظر 

1 ـ  مهتم بالنتاج الثقايف املغريب، واألديب منه خاصة.
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هبا إىل أي سلعة أخرى تضعه يف مفارقة صارخة مع النقد االجتامعي املستهلك: 
»فهو ينظر إىل األدب كإنتاج جتاري، أي حياول أن يبني العالقة بني األدب كإنتاج 
يمّر  جتارية  بضاعة  أي  مثل  مثله  املعنى،  هبذا  واألدب  كمستهلك،  واملجتمع 
بمراحل التصنيع، والتوزيع، واالستهالك، ويتأثر بالسوق االستهالكي وبقوانني 

العرض والطلب«. 
إالّ أن عّد األدب “سلعة” يطرح التناقضات عينها التي تطرحها السوق، فال 
يتعلق األمر كلية بشكل  بقدر ما  “األدبية” “الفنية”  للزاوية  قائاًم  يعود االعتبار 
السلعة، وتلبيتها مقتضيات الطلب، ويدخل اإلشهار كلغة حتريضية -ذات شأن- 
“لتفرض”  املتطورة  بتقنياهتا  “املستهلك”  وجه  يف  فتنتصب  السلعة؛  ترويج  يف 
أليٍد  الدعاية  مهمة  وُتسّلُم  إليه.  فينقاد  العام،  الالوعي  يف  يستقر  فرضًا  املنتوج 
تضع  بل  ملامًا،  إال  إليها  تلتفت  وال  والعلمية،  الفنية  بالقيمة  تأبه  ال  متخصصة 
عبقريتها يف “صناعة” شهرة، ختتلق هلا طرائق شتى من دون أن يردعها وازع ما. 
إن إدارة مثل هذه العمليات تتوالها شخصية أو مؤسسة، ال هّم هلا إال مردود 
السلعة حترتف السوق: سوق الفّن واألدب، كاحرتافها ألية سوق أخرى، فتضع 
يف خدمتها فنيات الدعاية واإلشهار والرتويج، مستخدمة الوسائل املتاحة اليوم 
العام والتأثري  الذوق  “تكييف”  بغية  من سمعي/ برصي يف كّل واجهة ومرفق 
فيه، وخطورهتا بعد هذا تكمن يف النارش “الذي يعرف بحاسته التجارية متطلبات 
القراء والسوق، ويشرتط عىل األدباء تبعًا لذلك أن ينتجوا أعامالً )بضاعة( ذات 

مواصفات حمددة، حتى يمكن رواجها ويؤمن قسطًا من الربح”1. 
    فإذا جتاوز النارش عتبة التسويق إىل االقرتاح والتوجيه، فقدت الظاهرة األدبية 
رّس وجودها كإبداع يشرتط حّرية األدباء واخللق، إذ هي ليست استجابة واعية 

1 ـ  شكري عزيز مايض: م س ص: 129
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ملطلب يكون مكّيفًا من قبل، بل هي استجابة النتظار يرقبه القارئ املتحرر من 
السلطة الدعائية. وما الدور الذي تؤديه جلان القراءة، إال سلطة تضاف إىل مجلة 
السلطات التقييدية التي يرزح حتتها اإلبداع. ذلك ما حدا بجملة من الباحثني إىل 
فتح ملّف النص والسلطة«1؛ ما أعاد قضية املؤلف وعالقته بمؤّلفه من جديد...

    وحتديد السلطة املهيمنة عىل النص، ورسم أبعادها، قد يسلط أضواء إضافية عىل 
حقيقة النص يف صورته النهائية، بني يدي القارئ، عىل أن أثر العوامل اخلارجية 
ماثلة فيه، من حيث نوعية الورق، واخلط، والتصنيف، وجودة التغليف، واحلجم، 
وهي مسائل ال دخل للمؤلف فيها إالّ نادرًا؛ إالّ إذا مارس سلطة ما عىل النارش، 
وهي سلطة أخاهلا منعدمة يف كثري من األحوال. وقد أبدع روبري اسكاربيت يف 
تشبيه حال الكاتب بالغريق الذي يضع رسالة النجدة يف زجاجة يرمي هبا يف اليّم، 
فال يدري إىل أي شاطئ سيقذف هبا املوج، وال طبيعة األيدي التي تتناوهلا قبل 

النجدة. 

-اجلمهور  القارئ: 
    إذا كان فعل الكتابة يبدو يف أبسط مظاهره، فعال فرديا، يصدر عن ذات كاتبه؛ 
األخري  هذا  أن  غري  القراءة.  فعل  له:  مالزم  فعل  خالل  من  إال  يتحقق  ال  فإنه 
غري  طبقة  تشكل  متعددة،  ذوات  من  ولكن  واحدة،  ذات  خالل  من  يتجسد  ال 
متجانسة تتباين فيها املستويات واألعامر، وتتضارب فيها األهواء والتوجهات، 
وجه  عىل  إال  وحرصها  رصدها  يمكن  ال  شتى،  خلفيات  الثقافات  هلا  فرتسم 
العموم، حتى تتبدى كتلة اجلمهور وكأهنا قابلة للتصنيف، وهي تأباه من خالل 
الطبقة،  ينتميان إىل عني  قارئ وقارئ  الرتكيز واإلقبال بني  الذوق ودرجة  متايز 

1 ـ  عمر أوكان، م س، ص: 51، والنص والسلطة: فصل معرفة السلطة ص:26
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وعني السّن، وعني املستوى. 
البحث  يف  لكنّها  وجوه،  عدة  من  مردودة  “مسألة  اجلمهور  عن  فاحلديث 
السوسيولوجي ممكنة ما دامت توفر إمكانية اإلحصاء الذي تقوم عليه الفرضيات. 
فالكاتب جيابه هذه الكتلة بنص واحد- وهذا يف وحده مغامرة كربى- فال يأمل 
النص تلبية مجلة الرغبات، بل قصاراه أن يلبي بعضًا هنا وأن يستفز بعضًا هناك، 
وأن يغضب بعضًا آخر، يف مقابل التخيل واإلمهال. فالنص يف رصاعه مع عنارص 
الكتلة ال يرىض أن يكون مقروءًا فقط، بل حيلم بإثارة مجلة من التفاعالت تعود 
عىل صاحبه هناية األمر بام ُيقّوُم به نزعته وتوجهه العام، أو يفتح أمامه آفاقًا أرحب 

وأوسع. 
املفارقة األوىل يف مسألة اجلمهور؛ تكمن يف تصّوره أساسًا؛ فجمهور      إال أن 
الكاتب غري مجهور النارش؛ ألن مجهور الكاتب حارض يف عملية اخللق مصاحب 
هلا من ساعة التفكري واملخاض، إىل ساعة الوضع؛ ألّنه طرف خماَطب يستحرضه 
الكاتب وحياوره من خالل ذاته، فيلقي إليه صنيعه، حلظة حلظة. وقد يعود فيحّور 
عىل  ذاته-  -يف  ُيسكت  حتى  وهكذا  آخر.  ويشطب  ذاك،  ويوسع  املوقف  هذا 
من  عالية  درجة  عىل  مجهور  إنه  مجهوره.  وبني  بينه  احلار  النقاش  ذلك  األقل- 
الذكاء والذوق واملعرفة، إنه خبري برّس العملية اإلبداعية وقواعدها وآفاقها، فهو 
ينتظر من الكاتب جتسيد ذلك األفق، وحتقيقه يف صورة تضمن اللذة واملتعة عىل 
السواء. أو تفسح صدر النص جلملة من الرصاعات املثمرة بني القارئ والنص 

من جهة، وبينه وبني الكاتب من جهة أخرى. 
بيد أن مجهور النارش، خالف ذلك، إذ يتواله بالدعاية واإلشهار والعرض 
الزخريف؛ فُيكّيف فيه قابلية املنتوج، من دون أن يعرض عليه فحوى اخلطاب، وإن 
بقدر  النص،  املختارة ذات مفعول مثري ال تعكس حقيقة  العبارات  فعل، كانت 
ما تركز عىل حساسيات خاصة لدى اجلمهور: كفكرة االنقالب والثورة واهلدم 
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واخلرافة.. خصوصا أنه يدرك جّيدًا أنه يتوجه إىل مجهور: “مقسوم ومتشعب إىل 
فرق اجتامعية، وعرفية، ودينية، ومهنية، وجغرافية، وتارخيية، ومدارس فكرية، 

ومجاعات أدبية”. 
لنجاح  مقياسًا  هذا-  -واحلال  اجلمهور  عد  يمكن  ال  األساس  هذا  وعىل 
الكاتب ما دام اجلمهور األول “متخيال” يعيشه املؤلف يف ومهه، والثاين يقبض 
مبيعاته،  فعدد  الكتاب  نجاح  ما حيقق  أما  والتسويق.  الدعاية  بفعل  النارش  عليه 

بغض النظر عن طبيعة املشرتي. 
للمؤلف،  نجاحًا  وليس  للنارش،  نجاح  الزاوية  هذه  من  الكتاب  ونجاح 
األداء  مع  إال  يتحقق  ال  األديب  النجاح  فعل  ألن  االنتشار؛  من  مّكنه  وإن  حتى 
القرائي وردوده؛ وهي مسألة ال يأبه هبا النارش إذا حققت شطر العملية التجارية. 
فالكتاب -عنده- سواء بيع لتزيني مكتبة شخصية، أو ليكون مدعاة جللب النوم 

عىل الرسير تزجية لبعض الوقت، جمرد “سلعة”. 
    وهنا نستطيع أن نكرر مع روبري اسكاربيت أن “الكاتب الناجح هو الكتاب 
نفسها.  أمام  الفئة  هذه  ويكشف  االجتامعية،  الفئة  تنتظره  كانت  عام  يعرب  الذي 
إن االنطباع لدى القراء بأّنه خطرت هلم األفكار نفسها وأحسوا باملشاعر ذاهتا، 
وعاشوا الطوارئ نفسها، هو واحد من االنطباعات التي يذكرها غالبًا قراء كتاب 

ناجح”. 

-سوسيولوجيا القراءة: 
جييب جاك لنهارت عن سؤال سوسيولوجيا القراءة بقوله: »يتمثل موقفي 
يف تصور هذا املنهج ليس فقط كدراسة لرشوط إنتاج النص األديب وصنعه )وهذا 
ما فعلته يف قراءيت السياسية لرواية »روب غرييه«، وما فعله »غولد مان« يف كتابه 
للنص،  االجتامعي  الّسريان  جوانب  بدراسة  أهتم  وإنام  اخلفي«  »اإلله  املعروف 
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يستعمل  ال  أنه  يضيف  ثم  القراءة«1،  سوسيولوجيا  اسم  حتت  أعاجله  ما  وهذا 
تقفان  ألهنام  »كونستانس«؛  مدرسة  أو  »ياوس«  مدرسة  ومفاهيم  مصطلحات 
املثايل؛ »بمعنى أهنم حياولون أن يروا كيف أن اجلوانب األسلوبية،  القارئ  عند 
أفق  يف  يقع  قارئًا  ضمنيًا؛  أو  معينًا  قارئًا  تفرتض  أن  يمكن  للنص،  والبالغية 
بمعنى  لالنتظار،  التارخيي  األفق  عىل  يرتكز  املدرسة  هذه  اهتامم  إن  االنتظار. 
أهنم يتوقعون وجود إرادة حمتملة لدى اجلمهور القارئ من خالل قراءة النص؛ 
ولكنهم ال يذهبون أبدًا للبحث عنها من جهة القارئ املحسوس بالذات.. فهم 
العمل  ينتظر من  القارئ، وماذا  يفكر  ملعرفة كيف  ميدانية  بتحريات  يقومون  ال 

األديب«2. 
أما »جاك لينهارت« فيهدف إىل معرفة كيف يتعرض النص األديب للتحوير 
كان  املامرسات،  هذه  إىل  أتوصل  لكي  و»بالطبع  القراءة.  ممارسة  نتيجة  وللتغري 
ينبغي عيل القيام بتحريات معقدة. فالتحري األول الذي قمت به مع فريق بحث 
متكامل كان حتريًا مقارنًا شمل فرنسا وهنغاريا، وقد أردناه كذلك من أجل أن 
نعرف كيف تعالج ثقافتان خمتلفتان النص نفسه، وبشكل خمتلف. ومؤخرًا قمنا 
بدراسة ميدانية أيضًا شملت ثالثة بلدان هي: أملانيا، إسبانيا، فرنسا، لكي نعرف 

كيف يقرأ القراء الكتاب نفسه«3. 
للبحوث  متابعته  يف  لنهارت«  »جاك  يسجلها  جريئة  منهجية  خطوة  وتلك 
متمركزة  اإلشكالية  أضحت  إذ  اسكاربيت«،  »روبري  أجراها  التي  امليدانية 
الفكرية  اخللفية  وعىل  القراء،  طبيعة  وعىل  القراءة  فعل  عىل  كذلك-  -واحلال 

1 ـ  حوار مع جاك لنهارت: الكرمل م س ص: 66
2 ـ  م ن، ص: 66
3 ـ  م ن، ص 67
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الثقافية الرافدة، وهو إقرار بتعدد اجلمهور الفعيل كام جيسده الواقع املعيش الذي 
نلمح فيه عامة أصنافًا ثالثة: 

معه  يقيم  الذي  اجلمهور  وهو   )Interlocuteur( املخاطب:  أ-اجلمهور 
اخللق  أطوار  يف  ويصاحبه  اإلبداعية،  العملية  أثناء  يف  التالقي  جرس  الكاتب 
ال  ذاته  يف  حارض  فهو  رغباته،  له  ويبدي  واحتجاجه،  صوته  يسمعه  اإلبداعي، 
إقناعه؛  ُبغية  بالقصدية  حماورته  وتتسم  صنيعه،  املؤلف  يضع  وألجله  يفارقه، 
بالكاتب عالقة حوار؛  فهو »مفروض يف أصول عملية اخللق األديب«، وعالقته 
»يسعى ألن يؤثر، أن يقنع، أو يعلم، أو يعّزي، أو حيّرر، أو حتى يبعث اليأس، 
إالّ أنه حوار ذو غاية«1. وهو حمط اهتامم مدرسة مجالية التلقي الذي جتاوزه »جاك 
يتحقق، ألنه يظل متخياًل  أو قد ال  الواقع،  يتحقق يف  قد  مثاليًا،  لنهارت« كونه 

فقط عىل مستوى الكاتب. 
ب-اجلمهور الوسط: (milieu) وهو إشارة إىل الوسط االجتامعي الذي ينتمي 
احليثية  يشكل  فهو  وتوجهاته،  وذوقه  وطباعه،  طبعه  منه  ويستقي  املؤلف،  إليه 
االجتامعية الطبقية التي يمتح منها مادته، ويعرب عن طموحاهتا من خالل االنتقال 
هبا من الوعي القائم إىل الوعي املمكن -بحسب »غولدمان« -وهو عبء حيمله 
املؤلف عىل عاتقه، يمتد يف الزمان واملكان وسط مجلة من التحديات والرضورات 
التي يفرزها الواقع بطبقاته املختلفة، وتنافذ هذه الطبقات يف ما بينها؛ فالكاتب 
فرد من هذا اجلمهور جيسد مّهه وُرؤاه، ويتحّمل رسالته؛ فهو لسان حاله، وكلُّ 

صنيع ال بد له من أن حيمل مهوم هذا الوسط وآماله ونبوءاته. 
    فضال عام سبق، تتأثر عملية القراءة، وبالتايل اقتصاديات النرش األديب، بام يأيت:
املعنوية  فحمولتها  يتخاطبون،  هبا  القوم،  لسان  هي  إذ  اللغة:  1-وحدة 

1 ـ  رشيد بنجدو، قراءة القراءة م. الفكر العريب املعارص، ع 48 - 49 - يناير 1988 ص: 14
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واملعرفية مشرتكة بني الكاتب واملتلقي؛ إهنا تسعف الكاتب يف توصيل 
ما يريده من دون أن تتلّبس رؤاه بالغموض أو اإلهبام. كام أن األغراض 
إقبال طبقة ما  اللغة. ذلك ما يفرس  املعرب عنها واحدة من خالل وحدة 
عىل نوع من القراءة، ونوع من املؤلفات؛ ألن أفرادها جيدون ذواهتم فيها 
حمققة؛ إما عىل صورة املعاناة اليومية، وإما عىل صورة اآلمال التي تسكنهم 
النقلة من حال إىل حال. فاللغة  مجاعة وفرادى، وإما عىل صورة حتقيق 

بمخزوهنا »الوسطي« حتمل بذور ذلك التحول يف ألفاظها وتعابريها. 
املعارف يف مستواها اخلطي، غري أهنا  الثقافة: قد نفهم منها مجلة  2-وحدة 
وحدة سلوكية حضارية نسجت خيوطها عرب اللغة والقيم والتوجهات؛ 
فهي مجلة من املبادئ التي تصور طبيعة كّل فرد داخل منظومة اجتامعية 
عرب  احلياتية  مظاهرها  مجيع  يف  اجلامعة  عىل  حتيل  رمزية  كتلوينات  ما، 
املنجز  طورها  يف  احلضارية  التارخيية  احلقيقة  فتجسد  واملكان،  الزمان 

القائم، أو يف طورها اجلنني املرتقب1. 
البدائه  استنادًا إىل وحدة  الثقافية إال  الوحدة  تتحقق  البدائه: وال  3-وحدة 
التي تكشف »جمموعة األفكار واملعتقدات واألحكام القيمية التي يفرزها 
الوسط؛ فيتقبلها كأمور بدهيية ال حتتمل التربير أو االستدالل«2، وإجراء 
الكتابة يظل منفعاًل يف هذا الوسط، يغرتف منه ويؤول إليه عىل أساس 

كونه مجلة من املسلامت املتعارف هبا. 
ج- اجلمهور الواسع: )le grand public( وهو الذي يتجاوز احلدود 
اجلغرافية والزمنية بفعل الرتمجة واالنتشار، إذ باستطاعة العمل األديب 

1 ـ  رشيد بنجدو: قراءة القراءة م س ص: 15
2 ـ حوار مع جاك لنهارت: الكرمل م س ص: 68
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من  »عطائه«؛  عىل  حمافظًا  القراء  من  أجيال  ضمن  وجوده  يتابع  أن 
خالل تفتحه عىل الدوام عىل متطلبات األجيال واملجتمعات؛ فالرتمجة 
أهّنا تنقل املؤلف إىل وسط مغاير، يتعامل مع  وإن كانت »خيانة«، إالّ 
الصنيع األديب بمنظاره اخلاص، ومن زاوية قيمه اخلاصة؛ فيضفي عليه 
»َحَركة« جديدة قد ُتكسبه احرتامًا وإجالالً كبريين، شأن األعامل التي 
استطاعت أن تستوعب لغات عديدة، وأن يستوعبها قراء خمتلفون يف 
مل  ما  والكاتب  للكتاب  الواسع  اجلمهور  حقق  وربام  متباينة،  أصقاع 

حيققه اجلمهور الوسط. 
منظوره  -من  القراءة  من  نوعني  بني  ميز  قد  إسكاربيت«  »روبري  كان  وإذا 
البحث  فإن  مستهلكة،  وأخرى  عارفة  قراءة  -فجعلها  لألدب  السوسيولوجي 
القراءة يقيم جهده عىل أساس فعل واحد لدى طبقات خمتلفة  يف سوسيولوجيا 
النص من جراء  الذي يطرأ عىل  التحوير والتغيري  إدراك  القراء؛ ألن غرضه  من 
املامرسة القرائية مجلة؛ أي من خالل القراءة العارفة واملستهلكة عىل السواء، فإن 

كانت عند »اسكاربيت« تتاميز من خالل: 
عن  كاشفة  عنه...  لتصدر  املقروء  من  تنطلق  جتاوزية،  العارفة:  1-القراءة 
خباياه، حمللة أدواته، منقبة عن مرجعياته التي تصنع قيمه اجلاملية؛ فهي 
تستثري فعل الكتابة من جديد كام وجدها »بارت«، تضم حتت فعلها لذة 

النص ومتعته يف آن. 
2-القراءة الذوقية: وهي ال تبارح الصنيع األديب إال حني تسجل إعجاهبا أو 
عدمه، وهي ما يرصده النارش يف مجهوره؛ فإن سجل اإلعجاب ركن إىل 
املؤلف حيثه عىل املزيد لزيادة الطلب، وإن سجل غري ذلك توجس خيفة 
جتاري  مقياس  فهي  عنه؛  انرصف  أو  توجيهه  عىل  وعمل  املؤلف،  من 
املعطيات تصنعها  نسبي حتكمه مجلة من  الذوق  ال خيلو من خطر؛ ألن 
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الدعاية والشائعة يف كثري من األحيان...؛ وكثريا ما عانت األعامل اخلالدة 
استعادت  الغشاوة،  زالت  وملا  للهوى.  اخلاضعة  القراءة  هذه  جراء  من 
األعامل اخلالدة مكانتها، وقد قىض أصحاهبا يف ضيق وشظف عيش. وما 
ارتداد املجتمع الغريب اليوم للشكل الكالسيكي يف الرواية، إالّ دليل آخر 
يضاف إىل فساد الذوق وجريه وراء الرواية اجلديدة1... والقراءة الذوقية 
الكتب  إىل  تلتفت  التي  »النفعية«  القراءة  شأن  شأهنا  استهالكية،  قراءة 

املهنية والوظيفية. 
فعل  الزوايا-  هذه  من  إليه  -منظورا  القراءة  فعل  أن  اليوم،  نجزم  وهلذا      
متقلب متغري عرب الزمان واملكان؛ إذ ليست القراءة عملية آلية بسيطة، بل عملية 
والظرفية  واالعتقادية  -القبلية-  املعرفية  بحمولتها  القارئة  الذات  ُتسقط  مركبة 
املشحونة  »عدستها«  خالل  من  إالّ  فيه  ترى  فال  املكتوب.  عىل  واأليديولوجية 
والعامل  االجتامعي،  والعامل  اآلين،  النفيس  العامل  فيها  يرتاوح  شتى  بعوامل 

االقتصادي، والسيايس، والديني.  
    هذا ما كشفت عنه بعض الدراسات؛ إذ وجدت »أّن قراء خمتلفني ال يدركون 
بحسب  تتغري  املبثوثة  الرسالة  فإن  ثم؛  ومن  يعنيهم،  ما  سوى  نفسه  الكتاب  يف 
الظاهرة  شأن  -شأهنا  القراءة  أن  أخرى  مرة  التسليم  وليكن  قارئ«،  كل  نفسية 
القيم  بسلم  أساسًا  ترتبط  أهّنا  بمعنى  »وأيديولوجية؛  اجتامعية،  ظاهرة  األدبية- 
االجتامعية، وعىل أّن اجلمهور ليس كتلة متجانسة، بل تتدخل املصالح الفئوية أو 

الطبقية املتعارضة غالبًا لتتمفصل عىل مستوى القراءة«. 
    لقد أفصح »جاك لنهارت« يف حديثه ملجلة »الكرمل« عن بحث ميداين شمل 
فرنسا وهنغاريا؛ لرصد ظاهرة القراءة، ومعرفة كيف تعالج ثقافتان خمتلفتان النص 

1 ـ  رشيد بنجدو: م .س ص:16
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ضوء  »يف  واهلنغاريني:  الفرنسيني  القراء  من  متجانسة  غري  عينة  لدن  من  نفسه، 
أسئلة حمددة ترمي إىل رشح حدث روائي، أو جانب من سلوك الشخصيات، وقد 
تطلبت األسئلة من القراء املستجوبني تأويالت عىل مستويات خمتلفة من مضمون 

الروايتني« 1.
البحث  فريق  استطاع  وشكلها،  والربهنة  وتعليالهتا  األجوبة  من  وانطالقًا      
التعرف إىل ثالثة أنامط قرائية )modes de lecture( نلخصها عىل النحو اآليت: 
تتعداه؛  وال  النص  ظاهر  عند  تتوقف  التي  وهي  الظاهراتية:  1-القراءة 
فرتصد فيه مجلة األحداث واألفعال كام »تتمظهر« يف الرواية، من دون أن 
تعاجلها بالتحليل والنقد وإبداء الرأي؛ فهي تقنع بام يعرضه سطح النص 
تطرح  وال  سؤاالً  تثري  ألهنا  حمايدة؛  قراءة  وكأهنا  اخلطي،  »متظهره«  يف 

إشكاالً، فال تستحسن وال تستهجن. 
تفرغ  دامت  ما  متذوقة  قراءة  أساسها  يف  هي  العاطفية:  املتامهية  2-القراءة 
املوقف  هذا  فتقبل  ذاهتا،  من  شيئًا  واألحداث  الشخصيات  سلوك  عىل 
وتشجب ذاك السلوك، انطالقًا من ذوقها اخلاص املرتكز عىل قيم مرتسبة 
القارئة، حتى  الذات  الفنية احلارضة يف  الفعل االجتامعي، واجلاملية  من 
يّتسم بشحنة  الربهان؛ فموقفها من احلدث  الدليل وخاهنا  وإن أعوزها 

إجيابية من منظورها اخلاص. 
التحليل  يقوم  حيث  أسمى؛  درجة  وهي  /الرتكيبية:  التحليلية  3-القراءة 
عىل التفكيك، تفكيك أقسام النص وكشف عالقاته املتشبعة وبيان علله، 
وأسبابه، حتى تتبدى من خالل ذلك حقيقة األفعال وطبيعة األحداث 
يف النسيج النيص، وعليه، يمكن أن تفرس سلوكات الشخصيات تفسريًا 

1 ـ  رشيد بنجدو، م.س. ص7
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إىل  بعثه  يف  األولية  امليكانزمات  قاعدة  إىل  يستند  موضوعيًا«،  »علميًا 
الرتكيب  عملية  تغدو  عندئٍذ،  كفكرة؛  أو  كموقف  أو  كفعل  الوجود 
إعادة بناء جديدة للنص املقروء، وفق مقاييس املحلل، ومعطياته الفنية 
والقيمية. فالنص اجلديد هو »نص القارئ« ال نص الكاتب، ألنه هيكلة 

جديدة للمكتوب، وفق »قراءة« القارئ ومرجعياته املختلفة1.
قد خيول لنا مثل هذا التصنيف ألنامط القراءة حتديد أنامط اجلمهور القارئ، 
وتقسمه إىل ثالث فئات، غري أّن الفئة الواحدة تظل غري متجانسة إىل حد بعيد؛ 
أنامط  عد  أّن  إالّ  املصغرة..«؛  اجلامهري  من  أنواع  مجهور  كل  داخل  »يوجد  ألنه 
القراءة شكاًل مفرغًا من التحديدات األيديولوجية والفكرية والضوابط القيمية، 
أمر ال يكشف حقيقة القراءة، ويبقي األنامط الثالثة يف دائرة حمايدة، تتعلق بالفرد 
وحده وكأّنه جمرد آليات ميكانيكية تتوىّل النص؛ ّإما بالكشف عن ظواهره؛ وإّما 
باحلكم له أو عليه استحسانًا واستهجانًا، وإّنام بإقامة لعبة التفكيك والرتكيب يف 

أجزائه بغض النظر عن محولته الفكرية. 
 )systemes de lecture( لذا يتحتم علينا أن ُنقرن أنامط القراءة بأنساقها
قرائية  “كجملة”  فيتحدد  والثقايف..  األيديولوجي  بعده  القارئ  يكتيس  حتى 
تواجه النص يف رصاع “مع دواله ومدلوالته؛ ألن “التواصل املكتوب هو معركة 
إذا قامت بني خصمني يعرفان بعضهام بعضا  املدلوالت؛ ولكنه ال معنى هلا إالّ 
منذ الرشوع يف العملية اإلبداعية”؛ فال يمكن أن يقوم االستحسان واالستهجان 
إالّ عىل قاعدة من القيم االجتامعية املتوارثة يف النمط الثاين -القراءة التحليلية/ 
الغرض  وهلذا  وفنية.  وفكرية  وثقافية  اجتامعية  حيثيات  عىل  بناء  إالّ  الرتكيبية- 
نميز بني مجلة من األنساق القرائية )أي أنامط إدراك النص(؛ “فإذا كانت طرائق 

1 ـ رشيد بنجدو: م س ص: 17.
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القراءة إعدادًا ألشكال القراءة، فإن أنساقها تكشف عن االستثامرات القيمية التي 
تتخلل هذه األشكال”. 

والسيايس  واالقتصادي  االجتامعي  النظام  وهو  األول:  أ-النسق 
ومتوج  النص،  ألحداث  خلفية  القارئ  يتخيله  الذي  واأليديولوجي 
والطبقية  املهنية  احلقائق  يرسم  تشكيل  وهو  وتتفاعل،  الشخصيات  فيه 
القارئ  يستطيع  خالله،  ومن  النص.  يعرضها  التي  للرشحية  والثقافية 
أن حيدد أنواع السلوكات واألفعال التي حيفل هبا النص، فهو ال يناقشه 
وال يسائله بل يرقبه من زاوية حتديد الوسائل والغايات معًا، فهو نسق 

 .)pragmatique( ذرائعي
ب-النسق الثاين: وينبني عىل مجلة من القيم الثقافية واألخالقية، ويتفرع إىل 
لومًا  أو  إدانة  تتضمن  التي  األول بجميع األجوبة  يعنى  نوعني، »حيث 
واحلرية  والضمري  الثقافة  مثل  املثالية؛  القيم  من  عدد  عىل  قائاًم  نقدًا  أو 
واالحتاد، ويعنى الثاين إدانة أعنف لسلوك متصف بالضعف أو اجلزع أو 
الرتدد، وتنديدًا »بخمول وحرية« شخصيات حمكوم عليها باسم متاسك 

النظام األخالقي«1. 
يتحدد تبعًا خلط القراءة التي حتاول أن حتدد األفعال أو  الثالث:  ج-النسق 
الواقع  تستثمر معطيات  أهنا  أي  والسببية االجتامعية،  باملحيط  األحكام 

لتعليل األحداث، وفق مقاييس الطبقة االجتامعية..
يف  القرائي  الفعل  حقيقة  جُتيّل  وأنساقها،  القراءة  أنامط  استقراء  عملية  إن      
امليدانية  الدراسة  كشفت  فقد  معا...وعليه،  آن  يف  خطورته  وتكشف  جوهره، 
للفريقني أن القراءة تتكّيف مع النظام السيايس والنسق األيديولوجي الذي يسود 

1 ـ م ن، ص 17
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الوسط  املتجذرة يف  القيمية  عنه يف تصوراهتا وأحكامها  فتصدر  القارئة،  الطبقة 
إىل  جتنح  متحررة  »ليربالية«  قراءة  الفرنسية  القراءة  جعل  ما  ذلك  االجتامعي، 
التحليل والرتكيب، بخالف القراءة اهلنغارية »االشرتاكية« التي فضلت التامهي 
التعاطفي مع الشخصيات واملواقف، ومرّد ذلك راجع حتاًم إىل خصوصية هذا 
النظام، فأحالت الفعل القرائي إىل قراءة سياسية لرواية )feges(؛ ألن ما حيدد 
قيمة العمل اإلبداعي يكمن يف وظيفته، والتزام األدب بقضايا املجتمع والوطن، 

وهو املعيار األول يف جدية األدب واألديب يف هذه القراءة. 
    وهكذا، نلمح -أخريًا- أن القراءة فعل غري “بريء”؛ إذ ُيَبّيت مجلة من املفاهيم 
املرتسبة عرب خلفيات فكرية وأيديولوجية واقتصادية، واجتامعية وقيمية، يصدر 
عنها القارئ حني إقباله عىل النص األديب، وال يشفع للمؤلف استحضار القارئ 
ولكنها  واألدبية،  الفنية  آفاقه  تلبي  واحدة  َعّينة  يستحرض  إذ  اخللق،  عملية  يف 
تتكشف  وبذلك  عامة.  القرائي  احلقل  تسكن  التي  التناقضات  مجلة  تغطي  ال 
إشكالية القراءة يف أبعادها االجتامعية كمغامرة كربى يتصدى هلا النص، ويعانيها 
برصاعاته املتكررة مع أنامط القراءة وأنساقها؛ متداخلة متامهية يف بعضها بعض، 

بغض النظر عن الكتلة الالمتجانسة للجمهور.
    فالتجرد املزعوم عند دخول “حرم النص” أكذوبة، تبطلها التحقيقات امليدانية 
التي انتهت إىل تأكيد ديناميكية جديدة للنص يف الفعل القرائي؛ إذ “إن النص نفسه 
ال يشتغل بالطريقة نفسها حني ينتقل إىل أنسقة جغرافية، وسياسية، وأيديولوجية 
خمتلفة عن أنسقتها األصلية؛... وأهنا ال تنتج القراءات نفسها حني يقرأها ويؤّوهلا 
“تودوروف”  أشخاص خمتلفون لغويًا وعمرا واجتامعيًا وثقافيًا”؛ ذلك ما عناه 
حني رأى أن النصوص ال تصور عوامل الكتاب، وإنام تصور عوامل متحولة من 
خالل فعل القراءة؛ إذ إن احلادث العجيب فعاًل هو التشكيل اجلديد عند قطب 
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القراءة؛ ألن النص األول سيفقد أشياء كثرية، ويكسب أخرى غريبة عنه، حُتّوله 
إىل نص آخر.. 

• حقوق املؤلف	
    ما معنى عبارة “حقوق الطبع حمفوظة؟”

    ما “يسطر” يف مقدمة أغلب الكتب )حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف(؛ يراد منه 
أن كل من بذل جهدًا علميا يف تأليف كتاب، أو ترمجته، أو حتقيق خمطوط قديم، 
له حق االنتفاع به، واالستفادة مما يرتتب عىل طبعه ونرشه من أرباح. وليس األمر 
قارصًا عىل هذا احلق املايل، فثمة حقوق أخرى يملكها املؤلف وخيتص هبا، يمكن 
أما احلقوق األدبية، وتسمى  املالية.  أمرين: احلقوق األدبية، واحلقوق  إمجاهلا يف 

أيضا احلقوق املعنوية، فتقوم عىل مجلة من املبادئ؛ منها:
التنازل  1- إثبات أبوة املؤلف عىل مصنفه، واستمرار نسبته إليه، فليس له حق 
عن صفته التأليفية فيه ألي فرد أو جهة، كام أنه ال يسوغ للغري انتحاله والسطو 

عليه.
يمنع  أن  فله  النرش،  بعد  عليه  الرقابة  وحق  مصنفه،  نرش  حق  للمؤلف  أن   -2

تداوله، وأن يوقف نرشه إذا تراجع عام فيه من أفكار وآراء مثاًل.
3- أن للمؤلف سلطة التصحيح والتعديل، قبل إعادة النارش طباعة الكتاب مرة 

أخرى.
هي:  املؤلف  حقوق  فان  الفكرية؛  للملكية  الدولية  املنظمة  تعريف  وحسب      
جمموعة من احلقوق القانونية االستئثارية املعنية بحامية املصنفات األدبية والفنية 
تشجيع  إىل  املؤلف  حق  وهيدف  املصنفات.  كلمة  بمجرد  عادة  إليها  يشار  التي 
العلوم والثقافة والفنون ودعمها. ويمكن حتقيق ذلك من خالل مكافأة مبتكري 
تلك املصنفات من طريق منحهم بعض احلقوق، واملحافظة يف الوقت نفسه عىل 
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تسوية عادلة بني هذه احلقوق وحقوق املقاولني؛ مثل: النارشين و اإلذاعيني...
    أما بالنسبة إىل املصنفات؛ أي املحتوى؛ فهناك مصنفات أدبية وعلمية عديدة؛ 
كالكتب، واملقاالت، واملحارضات، واخلطب، وبرامج احلاسب اآليل، وطرائق 

احلاسب اآليل )أي اإلجراءات(، واملرسحيات..
    فضال عام سبق، هناك ما يسمى بحقوق جماورة حلقوق املؤلف؛ وهي كل ترمجة 

أو تعديل عىل ذلك املصنف الرئيس...
املادي هو حق  املعنوي األديب؛ فاحلق  املادي، واحلق      وللمؤلف حقان: احلق 
االنتفاع؛ أي أن للمؤلف حقا ماديا يأخذه مقابل إعطائه حقوق النرش؛ أما بالنسبة 
وجوب  فهو  األديب؛  احلق  أو  األبوة  بحق  أيضا  يسمى  ما  أو  املعنوي،  احلق  إىل 

ظهور اسم املؤلف عىل املؤلف، ونسبة املؤلف إىل كاتبه.
برن،  اتفاقية  وهي:  رئيسة؛  اتفاقيات  ثالث  املؤلف  حقوق  حول  صدر  وقد      
واتفاقية تريبس، واتفاقية الوايبو حول حقوق املؤلف.. وتلك األخرية هي التي 

اهتمت بحقوق املؤلف عىل اإلنرتنت... 
    فاإلنرتنت وما أحدثه من نقله نوعية ورسيعة يف جمال رسعة االتصال واالبتكار، 
أدوات  ووجود  موقع،  أي  من  النسخ  سهولة  منها:  كثرية؛  حتديات  هناك  جعل 
الرتمجة، وتنوع النرش اإللكرتوين... ومن حق أي موقع أو أي كاتب محاية مصنفه 
أي  الوطني؛  اإلجراء  هنالك  يكون  أن  ذلك،  من  أمهية  األكثر  لكن  موقعه؛  أو 

رضورة وجود اإلجراء القانوين املحيل...
    وهناك طرق أخرى حلامية التصنيفات عىل اإلنرتنت؛ تتمثل يف طريقتني )بحسب 

املنظمة الدولية للملكية الفكرية(:
-منع القرصنة )من طريق “الوسم” أو التشفري أو التوقيعات اإللكرتونية –نظم 

التمويه(.
حلفظ  ثالث  طرف  إجياد  )أي  وترخيصها  الفكرية  امللكية  حقوق  إدارة  -تسهيل 
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املعلومات األصلية لديه ليتمكن من إدارهتا(.
    ونظرا إىل انتشار اجلرائم املعلوماتية مؤخرًا، أصبحت هناك احلاجة إىل التوعية 
هبذه القوانني، وكذلك خلق ثقافة االستخدام السليم لإلنرتنت، واالستفادة من 

تلك األداة بشكل اكرب وفاعلية أكثر.

• اإلبداع األديب والوسائط املتفاعلة	
)قراءة يف كتاب: »من النص إىل النص املرتابط« لسعيد يقطني1(

الناقد  إنتاج  يف  فريدة  حلقة  املرتابط«2،  النص  إىل  النص  »من  كتاب:  يمثل      
أو  النقدية  الدراسة  إىل  منه  العلمي  الكتاب  إىل  أقرب  املغريب سعيد يقطني، فهو 
فإن  يبدو،  ما  وعىل  وإنتاجاته.  الكاتب  بجهود  اقرتن  طاملا  الذي  األديب  البحث 
إىل  باألدب، يسعى  املعلوماتية  لعالقة  املخصص  الكتاب  بإصداره هذا  الباحث 
إشاعة تصور مغاير ملقولة »اإلبداع األديب«، تنقلها من نطاق »الكتابة«، بمعناها 
احلرف  بني  ما  ووسائطه،  إحياءاته  تتعدد  إفرتايض  جمال  إىل  الطباعي،  الورقي/ 
والصورة والصوت، نظرا إىل ارتباطه بجهاز متطور، هو احلاسوب، يتجاوز البعد 
الواحد الذي كانت توحي به الكتب املطبوعة، إىل نظام وسائطي متعدد األبعاد 

والقيم واإلمكانات.
    وينطلق سعيد يقطني يف كتابه من افرتاض يرى أن التحول الذي شهده اإلبداع 
»الكتابية« عرب قرون عديدة خلت، ال يشكل هناية  إىل  »الشفاهية«  اإلنساين من 
املطاف يف بنية الوسائط الناقلة جلوهر ذلك اإلبداع، بقدر ما مثل حلقة يف مسار 

1 ـ   أجرى هذه القراءة رشف الدين ماجدولني
2 ـ  سعيد يقطني، من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعيل: املركز الثقايف 

العريب، بريوت /البيضاء، 2005
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تسميته  يمكن  ما  يف  جتسد  ما  هو  االنزياح  هذا  أوج  ولعل  باستمرار،  منزاح 
بالبالغة اإللكرتونية؛ حيث حلت »الصورة« و»الفضاء الشبكي« و»احلاسوب« 
و»الربجميات«، حمل الورق والطباعة والكتاب، وبناء عىل هذا التحول؛ فإن الثقافة 
الكالسيكية  اإلبداع  مفاهيم  يف  ختتزل  أن  من  أوسع  أضحت  عموما،  اإلنسانية 
التي حرصت العملية اإلنتاجية يف »املؤلف« الذي يكتب نصا ملتلق »مفرتض«، 
يكتفي باالستيعاب اخلامل. وبات »النص« نتاجا لتعاقد ضمني متعدد األطراف 

بني منتج متعدد الكفاءات، ومتلق يضاهيه معرفة ومهارة.
بالطبع؛ فإن النص ال يبقى له املعنى نفسه الذي امتلكه حني انطوى بني دفتي 
كتاب، كام ال ختترص فعالية املتلقي يف املتابعة املحايدة خلطاب الكاتب من مبتدئه 
وانتخاب  النصوص،  مسارات  حتديد  يف  فعاال  مسامها  سيصري  وإنام  منتهاه،  إىل 
املنتجة،  املسامهة  يقطني- صفة  يكتسب -بتعبري سعيد  إنه  وامتداداهتا،  روابطها 
ما حيوله إىل مبدع من درجة ثانية: »تتحقق إبداعيته من خالل مسامهته يف العملية 
نفسها، حيث ال يبقى مكتفيا بمتابعة النص بعينه، وإنام »يكتب« النص بطريقته 
اخلاصة؛ وهو ينقر عىل الفأرة ويتحرك يف جسد النص وفق اختياراته وإمكاناته، 

وبذلك يبدع نصه من خالل النص الذي يقرأ«.
القيم  اليوم مل تعد رهينة  املعرفة األدبية  الباحث، أن  املنطلق، يستنتج     من هذا 
األدب  دارس  عىل  لزاما  صار  فقد  ثم،  ومن  “النصوص”،  دراسة  يف  التقليدية 
التفاعلية”  بـ“الوسائط  الصلة  وطيدة  تكون  اخلربات،  من  مغاير  نوع  حتصيل 
اجلديدة، حتى يتمكن من بناء فهم يستوعب النقلة اهلائلة التي حدثت عىل مستوى 
التكوين النوعي للنصوص. ويف هذا السياق، يستعمل سعيد يقطني، عرب أبواب 
و”من  العرص”،  إىل  الرتاث  “من  قبيل:  من  حتليلية  توصيفات  الثالثة،  الكتاب 
وهي صيغ توحي  النص إىل النص املرتابط” و“من الشفوي إىل اإللكرتوين”... 
 Hypertexte والتحول إىل صيغ »الرتابط«  “املكتوب”  مع  كلها بـ“القطيعة” 
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اللفظية، ولكن  النصوص  بني  التحرك  فقط،  تتيح،  »ال  التي  باحلاسوب  املقرتنة 
أيضا االنتقال بني العالمات غري اللفظية، مثل الصوت، أو الصورة، أو اخلارطة، 

أو اللوحة، أو الصورة احلية أو املتحركة«.
    وهنا نصل مع الناقد إىل صلب أطروحته يف الكتاب، وهي رضورة االنتقال 
من مفهوم »الكتابة« إىل مفهوم »اإلنتاج/ الربجمة«؛... العملية التي تستتبع انتقاال 
 »Broutage آخر عىل مستوى التلقي من مفهوم »القراءة« إىل مفاهيم: »التجوال
و»اإلبحار Naviguation«. وهبذه الطريقة ال تبقى طاقة اإلبداع مرتبطة بمؤلف 
وحيد لنص ناجز، بل بمنتجني متعددين لنصوص متحولة. وبناء عليه، لن نكون 
بإزاء قيم »االنفعال« يف عملية التلقي، بقدر ما سنكون بصدد قيم »الفعل«؛ ثم 
ومع  احلاسوب،  مع  التعامل  اسرتاتيجية  يف  األساسية  القيم  وهي  »التفاعل«، 

الرباجميات والنصوص اإللكرتونية. 
    من هذا املنطلق، يشكل مبدأ »التفاعل« قاعدة الوعي اجلديدة ببنية »النصوص«، 
وبوظائف »اإلنتاج« وبقيم »التلقي«، حيث إن اجلدل القائم بني الوسائط املختلفة 
تفرتض  احلاسوب،  عىل  املربجمة  النصوص  يف  الكتابة(  /الصوت/  )الصورة 
املنتج واملتلقي يف حتديد االختيارات، ونسج املسارات، وهي  تعاقدا ضمنيا بني 
السمة التي جتعل من الرتابط يف الوسائل، معربا إىل التفاعل يف بناء املعنى. صحيح 
التعبريية املختلفة من »شعر« و»قصة« و»رواية« و«مقال«... تبقى  أن األجناس 
تكتسب  أهنا  بيد  املكتوبة،  النصوص  يف  املأثورة  األسلوبية  بضوابطها  حمكومة 
من  رهينا  اجلديد،  وجودها  من  جتعل  وصوتية  برصية  ومؤثرات  قيام  تدرجييا 
وتفضيالته،  املتلقي  باختيارات  ثانية  جهة  من  ومرتبطا  احلاسوب،  بجهاز  جهة 
التفاعلية »الرواية  قبيل  من  جديدة  تسميات  السطح  عىل  ستطفو  ما  ورسعان 
 Hyperfiction» و«املرسح التفاعيل Hyperdrama«... تستقطب بالتدريج 

مجهورا متزايدا من املتلقني.
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إذا ما      والنتيجة أن الكتاب بمعناه الكالسيكي، أضحى وسيطا حمدود األفق 
قورن مع النرش اإللكرتوين؛ سواء عرب األقراص املدجمة أو عرب شبكة اإلنرتنت، 
ويف هذا السياق يورد سعيد يقطني جمموعة من التجارب العربية الرائدة يف هذا 
املجال؛ مثل جتربة »صخر« يف نرشها للقرآن الكريم، والكتب التسعة يف احلديث 
واملجمع  اإلسالمي،  الفقه  موسوعة  نرشها  يف  »العريس«  ومؤسسة  النبوي، 
وغريها  الوراق...  وجتربة  الشعرية،  املوسوعة  أصدر  الذي  اإلمارايت  الثقايف 
التي فتحت املجال واسعا عىل آفاق خمتلفة  العربية  من اإلصدارات اإللكرتونية 
للبحث والتداول للنصوص الشعرية والنثرية الرتاثية واملعارصة لألدب العريب، 
ومكنت من ترسيع العثور عىل النصوص النادرة، وتقريب املسافات بني املبدعني 
واملتلقني يف األقطار العربية املختلفة؛ حيث ال يتأتى يف كثري من األحيان التوصل 
يف املغرب مثال إىل دراسة أو رواية صدرت يف سوريا أو األردن، إال بعد مرور مدة 

طويلة عىل إصدارها.
    هبذه الكيفية، يكون النص اإللكرتوين قرين احلداثة، ورهانا أساسيا لدخول 
العرص، ال تقل وظيفته النهضوية عن وظيفة الطباعة قبل قرنني،  ومن ثم؛ فإن أي 
تباطؤ يف استثامر اإلمكانيات اهلائلة التي يتيحها، إبداعا وتوصيال، ال يمكن إال أن 
يكرس تأخر الثقافة العربية، ويعمق أزمتها. ذلك هو الدرس النقدي الذي سعى 
والرائدة،  الطويلة  دراسته  فصول  عرب  وحرارة  بحامس  إنفاذه  إىل  يقطني  سعيد 
القارئ العريب  تاركا االنطباع بأن األفق ال خيلو من جهود واعدة،  تستحق من 

التوقف والعناية. 

• الدراسة امليدانية وسوسيولوجيا األدب	
     من أساليب البحث التي قد يلجأ إليها الدارس يف علم االجتامع األديب، البحث 
والبحث  مرتادفتان،  عبارتان  املشاركة،  واملشاهدة  امليداين  فالبحث  امليداين.. 
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امليداين هو، غالبا نشاط من جهة واحدة فقط؛ إذ إن اختيار اجلامعة أو العينة املراد 
دراستها، جيريه صاحب البحث من دون الرجوع إىل أفرادها للوقوف عىل آرائهم 

ومواقفهم منها، أو ألخذ موافقتهم...
     ويستخدم الباحث امليداين أدوات متعددة، أكثرها بروزا املقابلة ذات األسئلة 
واألجوبة املفتوحة، واالستامرات ذات األسئلة واألجوبة املحددة التي خيتار منها 

املجيب ما يتالءم مع إجابته، فضال عن املشاهدة املبارشة...
     ومن حسنات البحث امليداين أنه يسمح باحلصول عىل معلومات غنية ومعمقة، 
أمامه من  له تغيري اسرتاتيجيته يف ضوء ما يربز  للباحث بمرونة جتيز  كام يسمح 
معطيات غري متوقعة، كام يتيح له التقاط خيوط جديدة غري ملحوظة يف تصميم 

البحث...
     أما أسباب قصوره، فمنها أنه ال يتالءم سوى مع املجتمعات الصغرية نسبيا، 
املجتمع  عىل  إال  تنطبق  ال  أهنا  بمعنى  والزمان؛  املكان  أسرية  تظل  نتائجه  وأن 

املدروس، وال تصلح أساسا للتعميم...



367

اخلامتة

    تطرق الكتاب إىل قضايا عديدة تتعلق بعلم االجتامع األديب بصورة عامة، فضال 
ذلك،  يف  غرابة  وال  وتطبيقاهتام...  ومناهجهام  وتفرعاهتام  االجتامعي،  النقد  عن 
وتطوير  األديب،  اإلبداع  ازدهار  إىل  الدافعة  املهمة  احلوافز  من  يعّد  النقد  دام  ما 
والثقافية؛  مناهجه التحليلية  والثقافية، وتنوع  الفكرية  الفنية ومقاصده  أشكاله 
ولذا، ما فتئ كل إبداع رسدي أو شعري يقابل بإبداع نقدي عرب توايل العصور 
وتعاقب األجيال، وما ازدهر األدب يف عرص من العصور إال وكان النقد رافدًا 
املبدعة، خبت جذوة اإلبداع  القراءة  إبداعًا، وكلام قّلت  تقيياًم أو  له وتفسريًا أو 

وقاربت األفول.
مناهج  أساس  هي  األديب  لدراسة النتاج  عديدة  مدارس  ظهرت  وهكذا،      
النقد احلديث؛ منها: مدرسة النقد الشكيل والبنيوي، ومدرسة النقد الظاهرايت 
االجتامعي  النقد  ومدرسة  والنقد النفيس،  التحليل  ومدرسة  والوجودي، 
ثغراته...  عن  فضال  وأسسه،  وقوانينه  بأعالمه  اجتاه  كل  انفرد  وقد  واملاركيس، 
الدارسني  تساعد  خطوة  العربية  املكتبة  إىل  ليضيف  الكتاب  هذا  جاء  ولذلك، 
والنقاد عىل اإلملام الشامل بعالقة األدب باملجتمع؛ من خالل تتبع علم االجتامع 
مناهجه  عىل  الرتكيز  مع  وأعالمه،  بتطوره  مرورا  وجذوره،  بداياته  منذ  األديب 

ومدارسه واهتامماته، فضال عن تطبيقاته وعثراته...
وقد  والنقدية،  األدبية  الدراسات  يف  الرئيسة  املناهج  من  االجتامعي  فاملنهج      
تولد هذا املنهج من املنهج التارخيي؛ بمعنى أن املنطلق التارخيي كان هو التأسيس 
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الطبيعي للمنطلق االجتامعي عرب حموري الزمان واملكان1.
    وهو منهج يربط بني األدب واملجتمع بطبقاته املختلفة، فيكون األدب، استنادا 
إىل ذلك، ممثاًل للحياة عىل املستوى اجلامعي ال الفردي؛ كون املجتمع هو املنتج 
الفعيل لألعامل اإلبداعية؛ فالقارئ حارض يف ذهن األديب وهو وسيلته وغايته يف 

آن معا2.
    فصحيح أن هناك فوائد مجة هلذا املنهج تناوهلا الكتاب بشكل مفصل... بيد أن 

املعرتضني عليه، أظهروا جوانب تقصري عديدة؛ منها:
• إرصار أصحاب املنهج االجتامعي عىل رؤية األدب عىل أنه انعكاس 	

للظروف االجتامعية لألديب3، ونجد أن هذا الرأي صحيح إىل حدٍّ 
إىل  حيتاج  أيضًا  لكنه  جمتمعه،  عن  منعزالً  شيئًا  األديب  فليس  ما، 

التعبري عن أمور أخرى خمتلفة غري مهوم جمتمعه.
• سيطرت التوجهات املادية عىل كل يشء يف هذا املنهج؛ فالبنية الدنيا 	

يعّد  التي  العليا  البنية  يف  تتحكم  ـ  املاركيس  االجتاه  نظر  يف  ـ  املادية 
عىل  مبنية  ألهنا  األديب؛  حرية  تزول  وبذلك،  منها؛  جزءا  األدب 
الغيبيات  جانب  املنهج  هذا  يغفل  آخر؛  جانب  ومن  املادة،  سيطرة 

وأثرها الفاعل يف توجيه األدباء...4
• ويركز 	 واملرسحيات،  كالقصص  النثرية  باألعامل  املنهج  هذا  هيتم 

 ،44 ص  1417هـ،  ط1،  القاهرة،  العربية،  اآلفاق  دار  املعارص،  النقد  مناهج  فضل،  صالح  ـ    1
ال.ط،  إسالمية،  رؤية  املعارصة-  ومناهجه  اجلاملية  أسسه  احلديث:  األديب  النقد  الرضا،  أبو  وسعد 

1425هـ، ص 62
2 ـ   صالح هويدي، النقد األديب احلديث ـ قضاياه ومناهجه، ص 44 - 45

3 ـ   صالح هويدي،  النقد األديب احلديث، ص97
4 ـ  م.ن، ص 74
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النقاد عىل شخصية البطل، وإظهار تفوقها عىل الواقع، ما يؤدي إىل 
التزييف نتيجة اإلفراط يف التفاؤل، فتصوير البطل جيب أن يكون من 

خالل الواقع ومتثل اجلوهر احلقيقي لواقع احلياة1 .
• يغلب عىل أصحاب هذا االجتاه إفراطهم يف االهتامم بمضمون العمل 	

كتعويض  النص”  اجتامع  “علم  فجاء  الشكل،  حساب  عىل  األديب 
هلذا النقص؛ حيث هيتم باللغة بوصفها الوسيط بني احلياة واألدب، 

وهي أداة فهم املبدع وإبداعه2.
    وعىل الرغم من وجود تلك االعرتاضات وغريها، يبقى علم االجتامع األديب، 
الدراسات  يف  سيام  وال  والدارسني؛  الباحثني  أنظار  حمط  ومناهجه...  واجتاهاته 
األكاديمية اجلادة، والفكرية القيمة... وال غرابة يف ذلك، ما دام “األدب” عرضة 

لتأويالت وقراءات متعددة... بتعدد القراء...

1 ـ   صالح هويدي، م.س، ص75
2 ـ  م.ن، ص 74
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امل�صادر واملراجع
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• أبو الرضا، سعد، النقد األديب احلديث أسسه اجلاملية ومناهجه املعارصة، رؤية 	

إسالمية، الط، 1425هـ
• أبو ريان، حممد عيل، فلسفة اجلامل. دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية 1986	
• الثقايف 	 املركز  التأويل”،  وآليات  القراءة  “إشكاليات  حامد،  نرص  زيد،  أبو 

العريب، الدار البيضاء، ط6، 2001
• أبو هيف، عبد اهلل، النقد األديب العريب اجلديد )يف القصة والرواية والرسد(، 	

دمشق، 2000
• أبو هيف، عبد اهلل-النقد األديب العريب اجلديد-احتاد الكتاب العرب-دمشق 	

2000
• األديب 	 جملة  الدين،  سعد  كاظم  تر.  الرواية،  ظهرت  كيتل،  ملاذا  أرتولد 

املعارص، العدد 9 - املجلد 3 :كانون الثاين 1975137
• الفكر 	 دار  بريوت،  االنسانية،  العلوم  يف  البحث  منهجية  حمسن،  األمني، 

اللبناين، ط1، 2005
• العلم 	 دار  بريوت،  وانعكاسات،  معامل  األدب،  مذاهب  ياسني،  األيويب، 

للماليني، 1984
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6، النادي األديب الثقايف، جدة، سبتمرب 1996

• 	 ، العلـم  أوكتافيـو، »مقالـة عن األدب والنشـر«، تر.عيل القاسمـي،  باث، 
الربـاط ، 21نونبـر 1998

• باختني، الكلمة يف الرواية، تر. يوسف حالق، دمشق، وزارة الثقافة، 1988	
• باختني، قضايا الفن اإلبداعي عند دستويفسكي، تر. مجيل نصيف التكريتي، 	

بغداد - دار الشؤون الثقافية
• املنهجية(، 	 يف  مسائل  الرواية،  )دراسة  والرواية  امللحمة   ، ميخائيل  باختني، 

تر.مجال شحيد، بريوت، ط1 ، 1982
• اهلادي، 	 دار  بريوت،  األدب،  اجتامع  علم  يف  قراءات  أمحد،  بكر  أبو  باقادر، 

ط1، 2004
• دار 	 اهلجري،  الثاين  القرن  هناية  حتى  العريب  الشعر  يف  الصورة  عيل،  البطل، 

األندلس، ط2، 1981
• بلوحي، حممد ، الشعر العـذري يف ضوء النقد العريب احلديث)دراسة يف نقد 	

النقد(، دمشق، منشورات احتاد الكتاب العرب، 2000
• يناير 	  -49  - 48 املعارص، ع  العريب  الفكر  القراءة م.  قراءة  رشيد،  بنجدو، 

1988
• بنيس، حممد ، ظاهرة الشعر املعارص يف املغرب،) مقارنة بنيوية تكوينية( دار 	

التنور للنرش، ط2، 1985
• بنّيس، حممد –ظاهرة الشعر املعارص يف املغرب-دار العودة-بريوت1979	
• ط1،  	 بريوت،  صفور،  ومالك  مرعي  فؤاد  تر.  النقدية،  املامرسة  بيلينسكي، 
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1982
• جاد، سهري، الربامـج التليفزيونيـة و اإلعـالم الثقافـي، اهليئة املرصية العامة 	

للكتاب،ال ت، 1987 
• مجال، شحيد، يف البنيوية التكوينية، جملة املعرفة، السنة التاسعة عرشة، العددان 	

225- 226، ترشين الثاين )نوفمرب( كانون األول، )ديسمرب( 1980م
• حافظ، صربي، األدب واملجتمع. م فصول ع 2 القاهرة 1981	
• حسني، طه، تقليد وجتديد - دار العلم للماليني- لبنان- ط1- سنة 1979	
• سنة 	 ط2-  لبنان-  اللبناين-  الكتاب  دار  الكاملة-  املجموعة  طه:  حسني، 

1980- ج2
• اجلامعية 	 املؤسسة  بريوت،  األديب،  االجتامع  علم  حسن،  احلاج  حسن، 

للدراسات والنرش والتوزيع، ط1، 1983
• خرماش، حممد خرماش، اشكالية املناهج يف النقد األديب املغريب املعارص: 3  	

)البنيوية التكوينية بني النظرية والتطبيق(، فاس : ط1 ، 2001 
• خورشيد، فاروق، بني األدب والصحافـة، منشـورات اقرأ ،بيـروت، ط4 ، 	

1980
• خوري، رئيف، األدب املسؤول، بريوت، دار اآلداب، الط، الت	
• دراج،  فيصل، نظرية الرواية والرواية العربية، املركز الثقايف العريب، الرباط،، 	

1999
• دوركايم، قواعد املنهج يف علم االجتامع، تر. حممود قاسم	
• »النقد األديب وعلم االجتامع، مقدمة نظرية«، فصول، 	  ، دياب، حممد حافظ 

جملة النقد األديب، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، مج4، ع1، 1983م
• 	 ، االسكندرية  احلديث  اجلامعي  املكتب   ، أمحد  احلميد  عبد  حسني  رشوان، 

الطبعة األوىل 2005
• اجتامع 	 علم  يف  دراسة  واملجتمع  أمحد، األدب  احلميد  عبد  حسني  رشوان، 

األدب، االسكندرية، مرص، املكتب اجلامعي احلديث، ط1، 2005
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• الروييل، ميجان، البازعي سعد، دليل الناقد األديب، -إضاءة ألكثر من مخسني 	
تيار ومصطلحًا نقديًا معارصًا- املركز الثقايف العريب، ط2، 2000م

• الدين صبحي ومرا. 	 تر. حميي  ويليك وأوستن وارين.  نظرية األدب،  رينيه 
حسام اخلطيب، ط3، )املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، 1985

• البيضاء 	 الدار  احلديدي،  صبحي  تر.  والرواية،  ميشيل، األسطورة  زرافا، 
-عيون املقاالت، ط2 – 1986

• عامة، 	 االجتامعية  للظواهر  العلمي  البحث  “إشكاالت  أمحد:  الزعبي، حممد 
دراسات عربية، جملة فكرية  وللظواهر االجتامعية يف البلدان النامية خاصة”، 

اقتصادية اجتامعية، دار الطليعة، بريوت، ع: 1/ 2
• زيام، بيري، النقد االجتامعي نحو علم اجتامع للنص األديب، تر. عايدة لطفي 	

للدراسات  الفكر  دار  ط1،  القاهرة،  بحراوي،  وسيد  أمينة رشيد،  مراجعة 
والنرش والتوزيع، ط1، 1991

• املكتب 	 بريوت،  طرابييش،  جورج  تر.  األدب،  هو  ما  بول،  جان  سارتر، 
التجاري، الط، الت

• ساري، حممد، البحث عن النقد األديب اجلديد، دار احلداثة، بريوت ، لبنان، 	
ط1 ، 198

• دمشق 	 -دار  دمشق  عبود،  حنا  تر.  اللغة،  علم  وقضايا  املاركسية  ستالني، 
للطباعة والنرش، سلسلة املكتبة االشرتاكية، الت

• الغانمي، بريوت، ط1، 	 تر. سعيد  املعارصة،  األدبية  النظرية  رامان،  سلون، 
1996

• سويف، مصطفى، األسس النفسية لإلبداع الفني، مرص، دار املعارف، 1960	
• سيد البحراوي، علم اجتامع األدب، الرشكة املرصية العاملية للنرش، القاهرة، 	

مرص، ط1، 1992
• 	 ، القاهرة   ، ، مكتبة األنجلو مرصية  التحليل االجتامعي لألدب  السيد يس، 

 1970
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• شحيد، مجال، يف البنيوية الرتكيبية دراسة يف منهج لوسيان غولدمان، دار بن 	
رشد، بريوت ط 2/ 1982

• عرش، 	 التاسعة  السنة  املعرفة،  جملة  التكوينية،  البنيوية  يف  مجال،  شحيد، 
)ديسمرب(،  األول،  كانون  نوفمرب(  الثاين)  ترشين   ،)226 العددان)225، 

1980
• شحّيد، مجال-يف البنيوية الرتكيبية-دار ابن رشد-بريوت 1982	
• شلتوت، عيل حممد، علم االجتامع الرتبوي، جامعة االسكندرية، 1970	
• اىل 	  1967 العام  القصرية من  الفلسطينية  القصة  الواقعية يف  شناعة، رفعت، 

العام 1993، بريوت، دار املواسم، ط1،  2001
• الشوبايش، حممد مفيد، األدب ومذاهبه، اهليئة العامة للنرش والتأليف 1970 	
• صالح فضل ، مناهج ، مناهج النقد املعارص ، دار اآلفاق العربية، القاهرة ، 	

ط1 ، 1997
• العريب، 	 الفكر  ضناوي، سعدي مدخل إىل علم اجتامع األدب، بريوت، دار 

ط1، 1994
• طبانة، بدوي، معجم البالغة العربية، دار العلوم للطباعة والنرش، الرياض، 	

1982
• الشعر 	 يف  سوسيونقدية  قراءة  اإلبداعي للثقافة،  األفق  حممد،  العال،  عبد 

العامي، مؤمتر، مطروح مايو 2010
• عبد الكبري اخلطيبي، يف الكتابة والتجربة، تر.حممد برادة، دار العودة، بريوت، 	

1980
• النهضة 	 دار  بريوت،  جديدة(،  )رؤية  الفن  فلسفة  عيل،  حمّمد،  املعطي  عبد 

العربية، 1981
• عبد املعطي، عبد الباسط، اجتاهات نظرية يف علم االجتامع، الكويت، جملة عامل 	

املعرفة، العدد 44، أغسطس 1981، ص14
• لبنان، 	 ط2،  للماليني،  العلوم  دار  األديب،  املعجم  صبور،  النور،  عبد 
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بريوت،1984
• عبود، عبده، “األدب املقـارن واالجتاهات النقدية احلديثة”، عامل الفكر، ع 1، 	

املجلس الوطني للثقافـة والفنـون، الكويـت، 1999
• ام، حممد ، حتليل اخلطاب األديب عىل ضوء املناهج النقدية احلداثية، دراسة 	 عزَّ

يف نقد النقد من منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق - 2003
• نبيل 	 أدب  يف  تكوينية  بنيوية  –مقارنة  الروائي  النص  فضاء  حممد،  عزام، 

سليامن-، دار احلوار للنرش والتوزيع، ط1، الالذقية، سوريا، 1996
• عزمل، حممد، حتليل اخلطاب األديب. دمشق، دراسة يف نقد النقد، من منشوورات 	

احتاد الكتاب العرب، 2003
• العظم، جالل، يف احلب واحلب العذري، منشورات عيون املحمدية، املغرب، 	

ط3، 1993
• املكتبة 	 مطبوعات   ، املعارصة  األدبية  املصطلحات  معجم   ، سعيد  علوش، 

اجلامعية ، البيضاء، الطبعة األوىل ، 1984
• العيد، ُيمنى –الراوي-مؤسسة األبحاث-بريوت 1986.	
• العيد، ُيمنى-تقنيات الرسد الروائي-دار الفارايب-بريوت 1990.	
• العيد، ُيمنى-يف القول الشعري-دار توبقال-الدار البيضاء 1987	
• العيد، ُيمنى-يف معرفة النص-دار اآلفاق اجلديدة-بريوت 1983	
• الغول، صالح، علم االجتامع املفهوم واملوضوع واملنهج، دار الفكر العريب، 	

1982
• املقاالت، 	 عيون  بنحدو،  رشيد  ترمجة:  والواقع،  الرواية  وآخرون:  غولدمان 

الدار البيضاء، املغرب، ط1 ، 1988
• عيون 	 بنحدو،  رشيد  تر.  والواقع،  الرواية  وآخرون:  لوسيان  غولدمان، 

املقاالت، الدار البيضاء، املغرب، ط1 ، 1988
• مؤسسة 	 األديب،  والنقد  التكوينية  البنيوية  وآخرون،  لوسيان  غولدمان، 

األبحاث العربية، ط2، بريوت، لبنان، 1986
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• غولدمان، لوسيان، الوعي القائم والوعي املمكن، تر. حممد برادة 	
• غولدمان، مدخل اىل قضايا علم اجتامع للرواية، تر: حممد معتصم، مراجعة: 	

حممد البكري، عيون املقاالت، العدد 6/7، املغرب، 1987
• غولدمان، مقدمات يف سوسيولوجية الرواية، ترمجة بدر الدين عرودكي ،دار 	

احلوار للنرش والتوزيع، ط1، 1993
• غيورغي غاتشيف، الوعي والفن، نوفل نيوف، عامل املعرفة، العدد 10	
• فاضل ثامر، املقموع واملسكوت عنه يف الرسد العريب، ط1،  منشورات املدى، 	

2004
• اجلديدة-بريوت 	 اآلفاق  األديب-دار  النقد  يف  البنائية  نظرية  صالح،  فضل، 

1977
• ط1، 	 القاهرة،  العربية،  اآلفاق  دار  املعارص،  النقد  مناهج  صالح،  فضل، 

1417هـ
• تر. فريق الرتمجة بمركز اإلنامء القومي، 	 فوكو، ميشال، “الكلامت واألشياء”، 

مركز اإلنامء القومي، )بريوت( 1989 - 1990م
• الفريوز آبادي، القاموس املحيط، ، حتقيق مكتب حتقيق الرتاث، حتت إرشاف: 	

حممد نعيم العرقسويس، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة ، 1994
• ك . م . نيوتن: نظرية األدب يف القرن العرشين، ت، عيسى عيل العاكوب، 	

عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية، اهلرم، مرص ، 1996 
• كايرول، روالن، الصحافـة املكتوبة والسمعيـة البرصية، ت.مرشلـي حممـد، 	

ديوان املطبوعـات اجلامعيـة، اجلزائـر، 1984
• لبيب، طاهر-سوسيولوجية الغزل العريب: الشعر العذري نموذجًا-تر: حافظ 	

اجلاميل-وزارة الثقافة-دمشق 1981.
• إىل 	 الرواية  سوسيولوجيا  )من  واأليديولوجيا  الروائي  النقد  محيد،  حلمداين، 

سوسيولوجيا النص الروائي(، بريوت املركز الثقايف العريب، ط1، 1990 
• إىل 	 الرواية  سوسيولوجيا  من  واإليديولوجيا،  الروائي  النقد  محيد،  حلمداين، 



377

احلمراء،  بريوت  ط1،  العريب،  الثقايف  املركز  الروائي،  النص  سوسيولوجيا 
الدار البيضاء، الشارع امللكي، 1990

• حلمداين، محيد-الرواية املغربية. دار الثقافة – الدار البيضاء 1985	
• ماهر 	 لوكاش(، تر.  )جورج  العاملي  الفكر  أعالم  سلسلة  جورج،  خلتهايم، 

وميخائيل   1982. والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة  بريوت،  الكيايل، 
باختني، اخلطاب الروائي، تر: حممد برادة، الرباط، دار األمان للنرش والتوزيع، 

طبعة.1987 ،2 
• لطفي، عبد احلميد، علم االجتامع، بريوت، دار النهضة العربية، ط1	
• دمشق، 	 ط1،  الدبس،  نبيل  تر.  الفلم،  سيميائية  إىل  مدخل   ، يوري  لومتان، 

1989
• الطليعة، 	 دار  نايف بلوز،  تر.  الواقعية«،  يف  »دراسات  جورج،  لوكاتش، 

دمشق، الطبعة الثانية،1972
• دار 	 بريوت،  طرابييش،  جورج  تر:  بورجوازية،  كملحمة  الرواية  لوكاش، 

الطليعة للطباعة والنرش، 1979
• دار 	 مرص،  العيوطي،  أمني  تر.  االشرتاكية،  الواقعية  معنى  جورج،  لوكاش، 

املعارف، الت
• املؤسسة اجلامعية 	 بريوت،  بلوز،  نايف  تر:  الواقعية،  يف  دراسات  لوكاش، 

للدراسات والنرش والتوزيع، .1985و-عبد امللك مرتاض، يف نظرية الرواية 
)سلسلة عامل املعرفة(، العدد 240، الكويت، إصدار املجلس الوطني للثقافة 

والفنون...
• لوكاش، نظرية الرواية، تر. احلسني سحبان، منشورات التل، الرباط، املغرب، 	

ط1، 1988
• اللجنة 	 لدى  اللينينية  املاركسية  معهد  تر.   تولستوي،  حول  مقاالت  لينني، 

املركزية للحزب الشيوعي السوفيتي، دار التقدم، موسكو،  ال.ت
• مايض، شكري عزيز، حمارضات يف نظرية األدب. دار البعث، ط1، 1984، 	
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قسنطينة 
• القراءة 	 التلقي”،  مجالية  إىل  البنيوية  من  القراءة:  ريمون، نظريات  ماهيو، 

السوسيو -نقدية، تر.عبد الرمحان بوعيل، دار احلوار للنرش والتوزيع، سورية 
،الطبعة األوىل 2003

• البنيوية والنقد األديب ـ ملحق بكتاب البنيوية 	 جمموعة من النقاد الفرنسيني، 
العربية،  األبحاث  مؤسسة  اخلطيب،  إبراهيم  تر.  األديب،  والنقد  التكوينية 

بريوت، 1984
• حممد، عيل عبد املعطي، »رؤية معارصة يف علم املناهج«، دار املعرفة اجلامعية، 	

مرص، ط1984
• ص: 	  ،1988 بريوت،  الرشوق،  دار  ولباب«،  »قشور  نجيب،  زكي  حممود، 

89
• مروة، حسني، دراسات نقدية يف ضوء املنهج الواقعي، بريوت، دار الفارايب، 	

1976
• ط1، 	 الثقافة،  وزارة  ونامذج،  دراسة  البنيوية  قضية  السالم،  عبد  املسدي، 

تونس، 1991م
• مونيس، حبيب ، القراءة واحلداثة، مقاربة الكائن واملمكن يف القراءة العربية، 	

من منشورات احتاد الكتاب العرب، 2000
• الفكر، 	 دار  اإلنسان«،  وتفكيك  املادية  »الفلسفة  الوهاب،  عبد  امليرسي، 

دمشق، ط1، 2002
• ناصف، مصطفى: »نظرية التأويل«، النادي األديب الثقايف، جدة، ط1، 2000	
• النقد األديب احلديث، قضاياه ومناهجه، منشورات جامعة 	 هويدي، صالح، 

السابع من إبريل، ط1، 1426
• عكاظ، 	 منشورات  واإليديولوجيا”،  اإلنسانية  “العلوم  حممد،  وقيدي، 

املغرب، ط2، 1988
• الثقايف، 	 اخلطاب  إىل  التقني  اخلطاب  من  الكتاب:  توزيع  رشيد،  حيياوي، 
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